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В Р Е М Е   Т А К М И Ч А Р А 

ПЕРИОД 1969-1977 

 

Клуб за џудо и сродне спортове "Крушевац" основан је 04.11.1969. године. 

Тога дана у сали дома ЈНА у Крушевцу, са почетком у 19 часова одржана 

је оснивачка скупштина на којој су Настас Јакшић и још деветоро људи, 

следећи и подржавајући идеју наставника физичког васпитања Драгана 

Поповића, основали Клуб за џудо и сродне спортове "Крушевац" који је на 

задовољство својих многобројних чланова и пријатеља, опстао ево све до 

данашњих дана. 

За историју и сећање десеторица визионара, или можда знатижељника, 

није ни важно, углавном десеторица спремних да заложе своје име и свој 

ауторитет за нешто њима потпуно ново и непознато и ставе свој потпис на 

захтев за регистрацију клуба су: 

Јакшић Настас, Илчић Радослав, Павичевић Ратомир, Целић Зоран, 

Јоксимовић Момчило, Степановић Божидар, Поповић Драган, 

Јовановић Миодраг, Здравковић Десимир-Ћеса и Ђурђевић Драгиша.   

Први Управни одбор клуба бројао је једанаест чланова и сачињавали су га: 

Јакшић Настас, Илчић Радослав, Целић Зоран, Јовановић Миодраг, 

Степановић Божидар, Поповић Драган, Врањанац Латинка, 

Здравковић Десимир-Ћеса, Ђурђевић Драгиша и Кркевић Љубомир. 

У надзорни одбор који је бројао три члана изабрани су: 

Божидар Гајић, Јоксимовић Момчило и Бјелетић Ратомирка. 

Одмах након завршетка изборне скупштине одржана је и прва седница 

Управног одбора на којем је изабрано руководство и тренер клуба. За 

првог председника клуба изабран је Настас Јакшић, директор Техничко-
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школског центра у Крушевцу, за потпреседника Радослав Илчић, а за 

секретара Ратомир Павичевић, обојица професори у Техничко-школском 

центру. За благајника је изабран Зоран Целић, књиговођа у грађевинском 

предузећу "Јастребац" из Крушевца. Први председник Надзорног одбора 

био је Божидар Гајић, а за првог тренера новооснованог клуба изабран је 

Драган Поповић, наставник физичког васпитања у основној школи 

"Милован Глишић" из Лаћиследа. 

Да би сећање на почетак заокружили и да никог не заборавимо, на крају 

овог увода и податак да је записничар на оснивачкој скупштини био 

Момчило Јоксимовић, а оверачи записника Александар Михајловић и 

Станко Зорић. И још само податак да је Оснивачкој скупштини као гост,  

присуствовао Борислав Радић из Ниша, иначе потпредседник Џудо савеза 

Србије. 

Након одржане оснивачке скупштине следећи корак је био да се 

секретаријату за унутрашње послове скупштине општине Крушевац, преда 

захтев за регистрцију КЛУБА ЗА ЈУДО И СРОДНЕ СПОРТОВЕ 

„КРУШЕВАЦ“. Тај захтев је предат 08.11.1969. године.  
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Захтев за регистрацију клуба 
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Статут клуба 
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Дана 12.11.1969. године донето је решење којим се Клуб за јудо и сродне 

спортове „Крушевац“ уписује у удружење грађана и тиме је и формално 

започео живот клуба који траје ево сада више од педесет година. 
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Решење о упису у регистар удружења грађана 
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Као и на сваком почетку, кренуло се скромно, јер у сваком спорту, па и у 

џудоу, потребно је време да се створе неки такмичарски резултати. 

Потребно је време да се од почетне школе џудоа стаса и дође до првих 

такмичења. Али пре него што представим такмичаре и резултате клуба, 

морам укратко да појасним време и начин на који су функционисали сви 

такозвани мали клубови којим је припадао, а и дан данас припада, џудо 

клуб „Крушевац“. Кад кажем мали клубови не мислим на постигнуте 

резултате, већ  на  чињеницу да је у Србији, као уосталом и у већем делу 

света, фудбал најмасовнији и најпопуларнији спорт, који у Србији 

нажалост тај свој статус никада није оправдао постигнутим резултатима. 

Но како је тако је, схватили смо тада, па све до данашњих дана, да од 

кукања нема велике користи и да рад и живот клуба морамо да 

прилагодимо реалности. А реалност је да, осим у финансијском смислу, 

такозвани мали клубови ни у организационом смислу нису могли себи да 

приуште довољан број људи за оптимално функционисање клуба. Ту 

мислим на тренере, чланове управе и све остале од којих зависи 

функционисање једног клуба. Због свега тога живот и рад оваквих клубова 

је зависио од малог броја ентузијаста, а неретко од само једног или два 

човека. И ту се сусрећемо са првом врстом проблема, а то је тренутак када 

тај неко ко је вукао све конце и носио терет комплетне организације из 

било ког разлога напусти клуб. Џудо клуб „Крушевац“ се у својој историји 

до сад два пута сусрео са таквом ситуацијом и о томе ћемо касније, када ти 

догађаји хронолошки дођу на ред. 

А сада да се вратимо свима онима због којих је ова књига настала, а то су 

стотине вежбача, такмичара, рекреативаца и свих оних дивних људи који 

су у једном одређеном тренутку, део свог времена и део свог живота 

посветили клубу. На самом почетку неколико речи о првом председнику 

клуба,  Јакшић Настасу, дипломираном машинском инжињеру, у то време 

директору Техничко-школског центра у Крушевцу. 
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Ј а к ш и ћ  Н а с т а с 

 

Први председник клуба 

Јакшић Настас је рођен 1937. године у Александровцу где је и завршио 

основну школу. Гимназију је завршио у Крушевцу, након чега уписује и 

дипломира на машинском факултету у Београду. Прво радно место после 

дипломирања му је било у индустрији „14 Октобар“, а затим прелази у 

Техничко школски центар (ТШЦ), где након краћег времена постаје 

директор школе. На функцији предесдника џудо клуба „Крушевац“ је 

остао до 1972. године. Имао је богату радну каријеру у којој свакако треба 

споменути 1991. годину када оснива приватну фирму „Бомис“ где се и 

пензионисао. Био је ожењен супрогом Надом са којом је имао двоје деце, 

ћерку Кармен и сина Михајла. Преминуо је 2019. године у Београду. 

Када говоримо о такмичарима и њиховим резултатима, треба нагласити да 

су то у почетку били наступи само у пионирској конкуренцији, што је и 

нормално, с обзиром на дужину постојања клуба. Али, не смемо 

заборавити прве чланове клуба који нису остваривали неке значајније 

такмичарске резултате, али који су оставили неизбрисиви траг у смислу 

популаризације џудо спорта и развоју клуба. То су били (по азбучном 

реду):  

Аврамовић Зоран, Антић Љубиша, Бркић Радомир, Врањанац 

Латинка, Дрваревић Мирослав, Думановић Момчило, Милошевић 

Милош, Недељковић Марин, Порц Зоран. 
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Прве наступе на неком званичном првенству, а било је то на првенству 

Србије за пионире у Београду 1971. године, су остварили Миленковић 

Предраг и Новичевић Предраг. Миленковић Предраг је освојио прво место, 

а Новичевић Предраг друго. На првенству Југославије у Љубљани где су 

обојица учествовала, Миленковић Предраг је освојио треће место. 

 

                    Миленковић Предраг и Новићевић Предраг, (1971) 

 

Миленковић Предраг је рођен 

15.08.1956. године у селу Читлук 

код Крушевца где је завршио прва 

четири разреда основне школе. Од 

петог до осмог разреда је похађао 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ у 

Крушевцу. Ту је и почео да вежба 

џудо. За време мог служења 

војног рока Предраг је био један 

од чланова клуба који је највише 

био ангажован на вођењу 

тренинга.    

 

                                                         Миленковић Предраг, (2021) 
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Годинама је повремено долазио на тренинге и преносио своје знање и 

искуство млађим генерацијама. Био је члан дисциплинске комисије клуба у 

периоду од 1987. до 1992. године. Након завршеног курса за ливца 

запошљава се у индустрији „14 Октобар“ где остаје до 2000. године. Након 

тога са супругом Радицом отвара трговинску радњу у Читлуку у којој ради 

до пензионисања 2018. године. Из брака са супругом Радицом има ћерку 

Ивану и поносни је деда две унуке и једног унука са којима проводи 

пензионерске дане у родном Читлуку. 

Новићевић Предраг је рођен 

12.08.1956. године у Скопљу 

(Македонија). У Крушевцу је 

завршио основну школу „Доситеј 

Обрадовић“ као и средњу 

трговачку школу. Пети степен 

трговачке школе је завршио у 

Београду. У Крушевцу је радио у 

неколико, тада веома познатих 

фирми, као што је грађевинско 

предузеће „Јастребац“ и гумарска 

индустрија „Трајал“.                                                                                                                

                  

               Новићевић Предраг, (2021) 

Након приватизације ових фирми започиње приватни бизнис у области 

трговине чиме се и данас бави. Ожењен је и има два сина и два унука. 

Живи и ради у Крушевцу. Џудо је почео да вежба 1970. године, а у 

клупској историји ће остати упамћен као освајач једне (сребрне), од прве 

две медаље освојене на неком званичном првенству. 

После тога на сцену је ступила једна талентована генерација, којој се 

наредних неколико година прикључивао по неки такмичар у категорији 

нада или категорији јуниора. На жалост постигнути резултати нису били у 

складу са талентом и прогнозама о њиховом спортском развоју. Уз већ 

поменуте Миленковић Предрага и Новичевић Предрага чланови те 

талентоване генерације су били (по азбучном реду):  

Ивковић Драган, Лазаревић Градимир, Марјановић Бранислав, 

Миленковић Горан, Милошевић Мирослав, Николић Алекса, 

Петровић Бранислав, Спасић Драган, Стојановић Миленко, Тоскић 

Драган и Човић Зоран. 
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Вредан пажње и помена из тог периода је успех Миленковић Горана који је 

1973. као пионир био проглашен за спортисту године општине Крушевац. 

На слици доле су чланови те генерације са тренером Поповић Драганом. 

Наредни део текста је посвећен њима. 

 

Стоје: Тренер Поповић Драган, Милошевић Мирослав, Лазаревић Градимир, Тоскић 

Драган 

Клече: Петровић Бранислав, Николић Алекса, Марјановић Бранислав, Миленковић 

Горан 

Недостају: Миленковић Предраг и Човић Зоран 

Поповић Драган је био први тренер клуба, од оснивања 1969. до 1977. 

године. Рођен је 1948. године у Лаћиследу код Крушевца. Основну школу 

је завршио у месту рођења, а даље школовање у Александровцу. По 

завршетку средње школе уписује се на на Вишу педагошку школу – група 

физичко васпитање, у Нишу. Након завршетка школе запошљава се као 

наставник физичког васпитања у основној школи „Милован Глишић“ у 

Лаћиследу. У основну школу „Доситеј Обрадовић“ из Крушевца прелази 

1970. године. Студирајући ванредно уз рад, 1977. године је дипломирао  на 

Филозофском факултету у Нишу – група за физичко васпитање. На место 
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тренера у клубу остаје до 1977. године када одлази за Ниш где почиње да 

ради као асистент приправник на Филозофском факултету, групи за 

физичко васпитање. Од 1980. до 1984. године је био члан председништва 

клуба и то је било његово последње ангажовање у било ком својству у 

клубу. Радни век је провео као универзитетски наставник, а пензионисао се 

2016. године са места Декана Факултета за спорт и физичко васпитање 

Универзитета у Приштини.    

Лазаревић Градимир је рођен 13.02.1958. године у Краљеву. Основну 

школу „Јован Поповић“ и Гимназију је завршио у Крушевцу. На свом 

првом учешћу на пионирском првенству Србије 1972. је освојио сребрну 

медаљу. Након тога је још три године учествовао на такмичењима у 

пионирској конкуренцији и након тога је напустио џудо. Завршио је 

факултет, има двоје деце и данас живи и ради у Београду.  

Петровић Бранислав  је рођен 23.01.1957. године у Крушевцу где је 

завршио основну школу „Нада Поповић“, а затим трговачку школу. У 

Београду је завршио вишу комерцијалну школу. Одређено време је радио у 

државној фирми „Агропромет“, а након тога оснива сопствену фирму 

„Идеа“ у којој и данас ради. Ожењен је супругом Јасном и има двоје деце, 

ћерку Јовану и сина Бојана. Бранислав је џудо је почео да тренира 1970. 

године. Прву медаљу и то златну је освојио на пионирском првенству 

Србије 1972. године. Као и већина те генерације, имао је кратку 

такмичарску каријеру, али га је спортски дух изграђен тада, одржао у 

рекреативном спорту до данашњих дана. 

Николић Алекса је рођен 01.02.1956. године у Крушевцу. Основну школу 

„Драгомир Марковић“ и средњу машинску при Техничко Школском 

Центру је завршио у свом родном граду граду. Након тога уписује и 1982. 

године дипломира на машинском факултету у Београду. Живи у Београду, 

где је и запошљен у Јавном комуналном предузећу „Београдски водовод и 

канализација“ као главни инжињер у сектору производње воде. Отац је 

двоје деце и деда једног унука. Џудо је почео да тренира 1970. године и 

попут многих из те генерације прву медаљу (златну) освојио на 

пионирском првенству Србије 1972. године. Као члан џудо клуба 

„Крушевац“ учествовао је на такмичењим свих узрасних категорија од 

пионира до сениора. Ипак пуну афирмацију је доживо одаласком у Београд 

на студије машинства, када и прелази у џудо клуб „Милиционар“ где је 
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још неколико година са доста успеха наступао  у сениорској екипној 

конкуренцији. 

Марјановић Бранислав је рођен 11.01.1955. године у Крушевцу. Основну 

школу „Доситеј Обрадовић“ и трговачку школу је завршио у Крушевцу. 

Једно време је радио у тада познатој државој фирми ПКБ (Пољопривредни 

Комбинат Београд), а након тога наставља да ради у својој приватној 

фирми. На жалост, због болести се превремено пензионисао, а преминуо је  

2016. године. За Бранислава се слободно може рећи да је пионир џудоа у 

Крушевцу, а члан џудо клуба је од његовог оснивања. И он је своју прву 

медаљу (сребрну) освојио на пионирском првенству Србије 1972. године. 

Рано је завршио такмичарску каријеру, а због болести је и врло рано 

напустио џудо.   

Миленковић Горан је рођен 01.05.1958. године у Крушевцу где је и 

завршио основну школу „Доситеј Обрадовић“. Средњу школу је завршио у 

Александровцу. Данас живи и ради у Нишу. Џудо је почео да тренира 

1970. године. Своју прву и то златну медаљу је као и сви из те генерације 

освојио на пионирском првенству Србије 1972. Све своје успехе је 

постигао у пионирској конкуренцији, а на том узрасту се завршио и његов 

такмичарски ангажман, јер је после тих пионирских успеха прекинуо 

такмичарску  каријеру, а нешто касније и бављење џудоом уопште.  

Човић Зоран је рођен 07.12.1955. године у Крушевцу где је завршио 

основну и средњу трговачку школу. Џудо је почео да тренира 1971. године. 

Своју прву (златну) медаљу је освојио на првенству Србије 1973. године у 

Београду, а исте године је освојио и бронзану медаљу на првенству 

Југославије у Сплиту. Кратко је остао у џудоу, а на жалост врло кратко и у 

животу, јер је несрећно изгубио живот у саобраћајној несрећи у Немачкој. 

О таленту и квалитетима те генерације се веома похвално изразио и проф. 

Јамамото Набуаки, у то време један од најцењенијих тренера у свету, који 

је на позив џудо савеза Србије боравио у Београду.  
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           Јамамото Набуаки 

Проф. Јамамото је  у склопу 

својих активности обилазио 

клубове по Србији, те је између 

осталих, неколико  дана боравио и 

у Крушевцу где је радио са 

Крушевачким џудистима. Сматрао 

је да постоји потенцијал да, уз 

стручан и марљив рад, неки од нас 

достигну и врхунске резултате. За 

мене је, без лажне скромности,

говорио да сам најталентованији у тој генерацији, али исто тако ми је често 

и у шали говорио да би осим што сам талентован, требао и да почнем да 

вежбам џудо. Иначе проф. Јамамото није био човек који би олако и из 

куртоазије делио комплименте. То се најбоље видело када је након само 

две година рада у џудо савезу Србије, баш због свог принципијалног става, 

недодворавања и непристајања на компромисе, добио отказ.   

 

Проф. Јамамото Набуаки демострира технику бацања 

Лево: Миленковић Предраг; Десно: Тоскић Драган 
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Наредних неколико година овој генерацији су се придруживали по неки 

талентовани појединци који су се укључивали у такмичарски погон, али се 

већ тад наслућивало да је то отприлике и крајњи домет те генерације. Од 

свих њих, само смо Николић Алекса и ја наставили да се такмичимо и 

освајамо медаље. Од оних који су се појавили на такмичарској сцени, 

резултатима су се издвајали следећи чланови (по азбучном реду):  

Андрејић Зоран, Беочанин Зоран, Видаковић Срђан, Грујић Драган, 

Грујић Зоран,  Ђокић Братислав, Ђукић Милош, Кузмановић Ненад, 

Лукић Небојша, Поповић Петар, Пуношевац Зоран, Станковић 

Слађан, Цветковић Константин. 

Када говорим о овом поглављу клуба, који ја сагледавам из перспективе 

такмичара, морам да нагласим да сам споменуо само оне чланове који су 

оставили траг у такмичарском смислу. Али осим њих, кроз клуб је у том 

периоду прошло на стотине чланова рекреативаца или просто пријатеља 

клуба који су својим ентузијазмом и љубављу према џудоу и клубу  

оставили неизбрисиви траг за сва времена. Такође постоји и доста чланова 

који су са вежбањем почели нешто касније и који нису прошли класичну 

пионирску школу џудоа, али су временом стасали у одличне познаваоце 

џудоа, чак и сасвим солидне такмичаре. Набројаћу оне којих се сећам и за 

које имам неки запис или фотографију (по азбучном реду):  

Белоглавић Раде, Дрваревић Мирослав, Ђокић Небојша, Јовановић 

Ернест, Марјановић Душан, Минић Србислав, Паскаш Никола, 

Петровић Јордан, Пурић Драган-Цуки, Симоновић Марин. 

Иако млад клуб, успели смо да већ 1973. године оформимо екипу за 

такмичење у сениорској екипној конкуренцији и били вероватно најмлађа 

екипа у том такмичењу. Морам нагласити да смо ту имали и мало среће, 

јер смо добили неколико готових такмичара. Били су то момци који су 

завршили средњу школу унутрашњих послова у Сремској Каменици и 

добили запослење у Крушевцу.  
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С лева: Белоглавић Раде, Пуношевац Зоран, Пурић Драган-Цуки, Минић Србислав, 

Тоскић Драган, Марјановић Душан, Николић Алекса, (1973) 

Наредни  редови посвећени су члановима екипе који су се такмичили у 

екипној сениорској конкуренцији. 

Белоглавић Раде је рођен 06.04.1954. године у Великој Плани. Основну 

школу је завршио у Блацу, а Средњу школу унутрашњих послова у 

Сремској Каменици. Након завршетка школе добија запослење у Крушевцу 

и попут многих његових колега из те генерације, постаје члан џудо клуба 

„Крушевац“. Накнадно је уз рад завршио и правни факултет у Нишу. 

Такмичио је у тешкој категорији и био је веома захвалан екипни такмичар 

од кога су се у будућности очекивали значајни резултати и у појединачној 

конкуренцији. Нажалост и по њега и по клуб, врло брзо бива премештен на 

ново радно место у Трстеник, чиме се завршила његова такмичарска 

каријера. Пензионисао се и данас живи наизменично у Врњачкој Бањи и 

Блацу. 

Пуношевац Зоран је рођен 08.05.1956. године у Доброљупцима где је 

завршио основни школу. У Крушевцу је завршио Машинско техничку 

школу, а у Нишу Машински Факултет. Магистрирао је и докторирао на 

Машинском факултету у Крагујевцу. Радио је у предузећу „Милоје Закић“, 

а затим у Високој школи струковних студија за пословно-индустријски 

менаџмент. Тренутно живи и ради у Крушевцу. Осим што је био члан 
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сениорске екипе, у појединачној конкуренцији је освојио медаљу на 

првенству Србије за наде 1975. године и бронзану медаљу на јуниорском 

првенству Србије 1977. године, што је и његов последњи такмичарски 

успех и наступ. Био је члан председништва клуба у два наврата; од 1988. 

до 1991. и од 1997. до 2002. године. Такође је био члан одбора за 

обележавање двадесетогодишњице постојања клуба. 

Минић Србислав је рођен 04.08.1954. године у Игрошу код Бруса. 

Завршио је средњу школу унутрашњих послова у Сремској каменици 1972. 

године и добио запослење у Крушевцу. Исте године је  приступио џудо 

клубу „Крушевац“ и постао стандардни члан сениорске екипе. Срба је био 

један врло специфичан такмичар. Невероватан борац, кога није  красила 

нека брилијантна техника, али исто тако борац кога је врло мали број 

џудиста у Србији тада могао да баци. То је било врло важно у екипним 

мечевима где су постојали и нерешени резултати и где је некада тај један 

нерешен резултат одлучивао победника. Срба је иначе био један прави 

атлета и веома свестран спортиста. У средњој школи се бавио и такмичио у 

атлетици, а поред џудоа бавио се и спортским летењем. Настрадао је у 

авионској несрећи када се авион којим је пилотирао срушио у Мораву код 

Трстеника. Након завршетка такмичарске каријере активно је учествовао у 

раду клуба, ангажујући се у разним клупским органима. Имао је и врло 

перспективну професионалну каријеру. У моменту погибије био је 

командир милиције. Био је ожење и имао два сина. Старији син је завршио 

Факултет физичке културе на Универзитету у Приштини и ја сам му био 

асистент на предмету Џудо и самоодбрана.    

Марјановић Душан је рођен 05.09.1952. године у Крушевцу. Ту је 

завршио основну школу „Доситеј Обрадовић“ и средњу електро струке у 

Техничко Школском Центру. Прво запослење му је било у индустрији „14 

Октобар“, а након тога прелази у ИНОС. Пензионисао се у 41. години, јер 

је оболео од склерозе мултиплекс. Дуго је боловао и преминуо 2016. 

године. Члан џудо клуба је био од његовог оснивања. Био је део 

сениорског тима, где је у екипним такмичењима остварио запажене 

резултате. Као старији и искуснији такмичар несебично је помагао у раду 

са млађим категоријама. 

А сада неколико речи о девојкама такмичаркама. Иако их је као вежбача и 

чланова клуба било у великом броју, њихови резултати нису били на нивоу 

њихових колега из клуба. То је и један мали парадокс, јер иако у овој фази 
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развоја клуба нису постизале неке значајније резултате, девојке ће у 

времену које долази исписати најсветлије странице у историји клуба и баш 

зато ове девојке које су вежбале и такмичиле у овом периоду можемо 

назвати истинским пионирима џудоа у Крушевцу. Њихова имена су (по 

азбучном реду): 

Јовановић Слободанка, Милетић Анђелка, Нешић Стана, Новаковић 

Љиљана, Пурић Гордана, Радивојевић Весна, Савић Гордана, Томић 

Мирјана 

Добри резултати нису остали без одјека у локалној заједници, па смо се 

1974. године нашли међу добитницима годишњих награда СОФК-е (Савез 

организација за физичку културу). Те године СОФК општине Крушевац 

доделио је награде и признања спортским организацијама, спортским 

радницима и спортистима за постигнуте резултате у квалитетном, 

масовном и рекреативном спорту за период 1973-74. године. Џудо клуб 

„Крушевац“ је добио плакету и диплому за постигнуте резултате у 

квалитетном спорту. У категорији спортиста из џудо клуба „Крушевац“ су 

награђени Лазаревић Градимир, Миленковић Горан и Тоскић Драган. 

У категорији спортских радника признање СОФК-е је добио председник 

клуба Лазаревић Миољуб. 

Л а з а р е в и ћ  М и о љ у б 

 

 Други председник клуба 
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Лазаревић Миољуб  је на функцији председника дошао 1972. године 

уместо првог председника и једног од оснивача клуба Јакшић Настаса и на 

тој функцији био до 1980. године. Лазаревић Миољуб је био један велики 

ентузијаста, који је дао немерљив допринос развоју клуба. Познавао сам га 

од времена када је дошао на ту фукцију и имао срећу да сам с њим 

сарађивао и на почетку моје тренерске каријере, имајући његово 

разумевање и подршку, онолико колико је то наравно било у његовој моћи. 

Лазаревић Миољуб је рођен 1922. године у Крушевцу где је завршио 

основну школу и гимназију. Након средње школе уписује и дипломира на 

економском факултету. У младости се бавио фудбалом. Играо је за клубове 

„Цар Лазар“ и „Напредак“ из Крушевца и „Слога“ из Краљева. Љубав 

према спорту га је одвела у функционерске воде. Био је изузетно активан 

друштвено-спортски радник. 

Када говоримо о том времену, треба споменути један интересантан детаљ 

везан за организацију џудо такмичења у Југославији. У једном моменту је 

постојала подела на зоне, одакле се ишло на првество уже Србије. Београд 

је био засебна зона и пласирани (према квотама) са уже Србије и Београда 

су чинили првенство Србије, одакле се ишло на првенство Југославије. 

Војводина је у то време била посебан савез и они су директно са свог 

првенства одлазили на првенство Југославије. Крушевац је био центар 

једне од зона. По мени то је била једна добра идеја, јер је пружала 

могућност слабијим такмичарима са мање искуства да имају што више 

борби. Из новинског чланка доле, може се видети да да су (почев од 

пионира па до јуниора) такмичарски погон чинили мање више исте особе о 

којима сам до сада писао и који су један за другим нестајали са 

такмичарске сцене, завршно са јуниорским првенством Србије 1977. 

године, који је значио крај једног такмичарског периода клуба, који је 

трајао од првих пионирских медаља освојених 1971. па до последњих 

јуниорских освојених 1977. године.  
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Лист „Победа“ (25.01.1974) 

 

1. Дрваревић Мирослав, 2. Пурић Драган-Цуки, 3. Минић Србислав, 4. Пуношевац Зоран, 

5. Миленковић Предраг, 6. Николић Алекса, 7. Тоскић Драган, 8. Цветковић 

Константин, 9. Милековић Горан, (1974) 

Са већ стандардним члановима споменутим у новинском тексту из 1974. 

године, који су били комбинација, условно речено, неке прве и друге 

талентоване генерације, коначно су освојене и прве медаље у конкуренцији 

нада. На првеству Србије за наде у Београду 1975. године, медаље су 

освојили Тоскић Драган, Николић Алекса, Пуношевац Зоран, 

Станковић Слађан, Поповић Петар и Андрејић Зоран. На слици доле 

освајачи медаља. Недостаје Тоскић Драган. 
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Стоје: Поповић Драган, Николић Алекса, Пуношевац Зоран 

Чуче: Станковић Слађан, Поповић Петар, Андрејић Зоран 

Будући да су то биле прве медаље у конкуренцији нада или кадета, ред је 

да се и о њима каже неколико речи. Како сам о Николић Алекси и 

Пуношевац Зорану већ говорио, у овом представљању ћу почети са 

Станковић Слађаном. 

Станковић Слађан је рођен 02.10.1957. године у Крушевцу, где је и 

завршио основну школу „Нада Поповић“ и средњу-економски центар „Иво 

Лола Рибар“. Након завршетка школе са запошљава у угоститељском 

предузећу „Жупа“, а од 1977. године отвара приватну угоститељску радњу, 

где и данас ради. Џудо је почео да тренира 1973. године. У клупској 

историји ће остати упамћен као један од шесторице освојача првих медаља 

у конкуренцији нада.     

Поповић Петар је рођен 17.09.1957. године у Крушевцу. Комплетно 

школовање је завршио у Крушевцу. Основну школу „Јован Поповић“, 

средњу Хемијско-технолошку и Вишу хемијско-технолошку. По 

завршетку школовања се запошљава у хемијско гумарској индустрији 

„Милоје Закић“ чији је стипендиста био за време школовања. Ожењен је, 

има две ћерке, унуку и унука. Пензионерске дане проводи у Крушевцу. 

Џудо је почео да тренира 1973. године. Попут Станковић Слађана и Петар 

ће остати упамћен у клупској историји као један од шесторице освајача 

првих медаља у конкуренцији нада, што је уједно и његов највећи успех.  
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Андрејић Зоран  је рођен 20.03.1958. године у Крушевцу, где је завршио 

основну школу „Доситеј Обрадовић“. У Нишу је завршио средњу школу 

металске струке. Остао ми је у сећању по невероватној снази за за свој 

узраст и по детаљу са једног такмичења, који вероватно најбоље оцртава 

његов карактер. У једној од борби Зоран се нашао у партеру, где је његов 

противник успео да примени једну од техника дављења и почео да га дави. 

Сви смо очекивали да преда борбу, јер они који су се бавили џудом и 

нашли некада у таквој позицији, знају да од тога нема одбране. На 

изненађење свих, судија је прекинуо борбу иако Зоран није дао знак за 

предају и скоро панично клекнуо поред Зорана, окренувши га на леђа. Тек 

тада смо видели да се Зоран онесвестио не желећи да преда борбу. Упоран 

до фанатизма, са физичким предиспозицијама које се ретко срећу, мислио 

сам да ће имати блиставу каријеру. На жалост, рано је завршио  

такмичарску а исто тако и животну каријеру. Преминуо је 2018. године, 

оставивши за собом супругу и два сина.  

И на крају овог поглавља о историјском развоју клуба виђених очима 

Тоскић Драгана, такмичара, неколико речи о мом почетку, такмичарском 

трајању и припреми за следећу фазу мог живота и живота клуба, а то је 

период који сам провео у клубу као тренер. 

Џудо сам почео да вежбам 1970. године. Пре тога сам се, као и већина  

клинца тог доба, бавио свим и свачим. Одрастао сам у Задру, па је било 

сасвим нормално да се бавим пливањем и кошарком. Опробао сам се и као 

рукометни голман, а играо сам и у фолклору. Оно по чему сам се ја одвајао 

од друге деце је то што сам у свим тим активностима постизао завидне 

резултате. Очигледно је било да сам био моторички изузетно обдарен и то 

сам одмах показао и у џудоу. За врло кратко време сам почео да побеђујем 

џудисте који су дуже вежбали од мене, били старији, па чак и били веће 

тежинске категорије од мене. Већ након годину дана вежбања сам 

регистрован за клуб и почео са такмичењима. На првом такмичењу на коме 

сам учествовао, освојио сам медаљу. 

 Рачунајући само званична првенства, укупно сам у такмичарској каријери 

освојио осам медаља, (3 златне, 1 сребрну и 4 бронзане) почев од 

пионирског па до јуниорског узраста. 
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Тоскић Драган са првог такмичења и пријава за регистрацију, (1971) 

И поред изузетног талента и брилијантне моторике коју сам поседовао, 

моја такмичарска каријера је трајала релативно кратко. Разлога за то 

вероватно има много, али они најважнији су били у мени. Недостајала ми 

је фанатичност, неопходна за врхунске резултате, поготово у 

индивидуалним спортовима. Ја једноставно нисам имао ту врсту 

посвећености, која би ме мотивисала да се се жртвујем и одричем зарад 

резултата. Ја сам најблаже речено злоупотребљавао свој таленат и 

моторичку изузетност за постизање резултата без неког превеликог рада. 

Наравно, то је било могуће у млађим узрасним категоријама, али већ у 

јуниорском погону, таленат који је сигурно неопходан за постизање 

великих резултата, захтевао је огроман рад и физички напор, који је могуће 

издржати, као што сам већ рекао, уз фанатичну посвећеност, која 

подразумева и огромна одрицања. Када сам први пут између позива за 

одлазак на журку и обавезе да одем на тренинг изабрао журку, схватио сам 

да ја немам ту врсту посвећености потребне за врхунске резултате и то је 

отприлике значило и постепени крај моје такмичарске каријере. Некако 

истовремено са тим сазнањем, у себи сам препознао једану нову особину, а 

то је воља и стрпљење да другима пренесем своје знање. 
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Те 1975. године, тадашњи тренер Поповић Драган, који је иначе радио као 

наставник физичког васпитања у основној школи „Доситеј Обрадовић“ у 

Крушевцу, врло често је морао због приватних обавеза и обавеза око 

завршетка факултета, који је студирао ванредно, да одсуствује са тренинга. 

Ја сам био тај који га је најчешће замењивао. Приметио сам да су ме сви 

чланови, од којих су многи били и старији од мене, а доста њих тек нешто 

млађи од мене, прихватили као неког у кога имају поверења и коме ће 

препустити да их води. Вероватно су у мом карактеру препознали оно што 

ми је иначе као такмичару недостајало за постизање врхунских резултата, а 

то је апсолутна посвећеност ономе што радим или, како сам ја то касније 

говорио мојим ученицима, посвећеност до граница фанатичности. Та нека 

нова атмосфера у клубу убрзо се прочула по граду и полако су почели да 

се враћају чланови који су били напустили клуб, али и да долазе нови 

чланови. У то време смо тренинге одржавали у СОШ „Веселин Николић“ и 

будући да смо имали само три термина недељно, нисмо могли да правимо 

групе по старосним категоријама, већ су радили сви заједно, тако да се 

дешавало да се у сали одједном нађе и по 60-70 вежбача. Била је то једна 

изузетно хетерогена група и по годинама старости и по техничком знању, 

али ће мени остати у сећању као најхомогенија група коју сам у својој 

тренерској каријери водио, што се тиче дисциплине и жеље да се у тако 

скромним условима што више научи. Сви су помагали једни другима. 

Старији млађима, већи појасеви нижима и када сада са ове временске 

дистанце сагледам то време, ми смо уствари сви били вежбачи и сви 

тренери. Ја сам ту био само да све то организујем и каналишем у правом 

смеру. 
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Тоскић Драган на почетку тренинга, (1975) 

 

Групна фотографија после тренинга, (1975) 

1. Тоскић Драган, 2. Миленковић Предраг, 3. Стевановић Миодраг, 4. Ђокић Небојша, 

5. Видаковић Срђан, 6. Анђелковић Мирослав, 7. Милановић Момчило, 8. Ђукић Верица, 

9. Тоскић Надица, 10. Ивезић Добривоје, 11. Алексић Евица 

О каквој се масовности радило најбоље се види на следећој фотографији. 

То је уједно био и један од ретких периода када смо имали, рекао бих, 

више него пристојне услове за рад. Вежбали смо у сали СОШ „Веселин 

Николић“ која је комплетно била прекривена струњачама и које су у 

договору са школом ту биле трајно постављене, тако да нисмо морали да 

губимо време на намештање и склањање борилишта.  



 

 

27 
 

 

Детаљ са тренинга, (1975) 

Другу половину 1975. године обележио је један од најуспешнијих уписа 

нових чланова у краткој историји клуба. Добили смо и додатне термине у 

школи где смо вежбали, тако да је све изгледало исувише добро да би дуго 

трајало. И тако је и било. Ја сам добио позив да се у децембру јавим на 

одслужење војног рока, што сам и учинио и клуб је формално остао без 

тренера који би могао да се константно и у континуитету посвети 

тренинзима. Први тренер и неко ко је и даље вукао све конце је и даље био 

Поповић Драган, али су му бројне обавезе које је имао просто 

онемогућавале да се стопостотно посвети клубу и тренинзима.  Десило нам 

се управо оно о чему сам говорио када су у питању такозвани мали 

клубови који зависе од рада, енергије и ентузијазма једне особе. Пред 

клубом је био тежак период, јер ми нисмо били организационо спремни за 

ситуацију у који смо доспели. Тренинге су водили старији такмичари када 

су могли и када су  им приватне обавезе то дозвољавале. Најчешће су то 

били Миленковић Предраг, Марјановић Душан, Дрваљевић Мирослав и 

Ђокић Братислав. 
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Одмах након мог одласка у војску крајем децембра, почетком 1976. године 

пионири су отишли на првенство републике и првенство државе, неколико 

њих 1977. године на републичко првенство и то је био крај и те друге 

генерације, која је доста обећавала, али је нажалост, све остало на 

пионирским резултатима. Један од ретких из те генерације који се опробао 

и у сениорској конкуренцији је био Цветковић Константин. 

Цветковић Константи - Кокан како смо га сви звали је рођен 14.01.1959. 

године у Крушевцу, где је завршио основну школу „Вук Караџић“ и 

средњу Угоститељску школу. Џудо је почео да вежба 1973. године, а прву 

медаљу је освојио на пионирском првенству Србије 1974. године. 

Цветковић Константи је на сениорском првенству Србије 1980. године 

освојио седмо место. Због природе посла (радио је у Рибарској Бањи а 

живео у Крушевцу) није био у могућности да активније узме учешће у раду 

клуба, али је дуги низ година, спорадично, како су му то обавезе 

дозвољавале, био присутан у клубу. Тако је од 1977. године па до 2003. 

године био члан Управног одбора, а од 2003. па до 2006. године члан 

Надзорног одбора џудо клуба „Крушевац“. Да ивер не пада далеко од 

кладе показало се и на његовом примеру, јер су ћерка Вања и син Немања 

били дугогодишњи и успешни чланови клуба. 

 

Стоје: Тоскић Драган, Стевановић Миодраг и Миленковић Предраг 

Клече: Цветковић Константин, Анђелковић Мирослав 
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Мој боравак у војсци је, као и цео мој живот, обележио џудо. У војсци су 

се одржавала такмичења и то прво у оквиру Армијских области, а онда су 

се правиле репрезентације армијских области које су учествовале на 

такозваном свеармијском првенству. Иначе, џудо је те године први пут 

уврштен у такмичарски програм. На армијском првенству Титоградске 

војне области којој сам припадао, учествовао сам у екипи граничара, јер 

сам војску служио као граничар. На свеармијском првенству које је 1976. 

године одржано у Охриду, учествовао сам у репрезентацији титоградске 

војне области. 

 

Екипа Граничара на Армијском првенству Титоградске војне области, 1976. године 

1. Тоскић Драган 



 

 

30 
 

 

Репрезентација титоградске војне области, Тоскић Драгам стоји четврти с лева 

 

 

Свеармијско првенство у Охриду, Тоскић Драган четврти с лева, (1976) 
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У марту 1977. године сам одслужио војни рок и вратио се у Крушевац. 

Одмах сам почео са тренинзима и то у двострукој улози, као тренер и као 

такмичар. Иако сам мислио да сам преломио, када је џудо у питању, шта 

желим да будем, у мени се ипак још увек ломила одлука између такмичара 

и тренера. Те године сам учествовао на првенству централне Србије где 

сам освојио златну медаљу и на првенству Србије где сам освојио бронзану 

медаљу. 

 

Мој последњи наступ у такмичарској каријери - Диплома за освојено треће место на 

првенству Србије за јуниоре. 

Али и поред тога знао сам да је то мој последњи такмичарски наступ и крај 

такмичарске каријере. Уз све оно што сам написао о свом карактеру, 

чињеница да се клуб полако гасио ми је дефинитивно помогла да се 

определим за тренерски позив. Све што сам тада желео је била уствари и 

нека врста завета који сам дао сам себи, а то је да никада, док сам жив, 

радно способан и виталан, не дозволим да се клуб у коме сам провео део 

детињства и младости, угаси. Време које је прошло и време које траје су 

ми потврда да сам у томе за сада успео. Сво ово време је било успона и 

падова, било је чак и великих криза, али смо опстали и као што сам већ 
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рекао, ево прегурали и педесету годину. И пре него што пређем на друго 

поглавље у коме ћу приказати клуб кроз период мог тренерског рада, 

морам да споменем и другу талентовану генерацију којој је првенство 

Србије 1977. године био последњи наступ и који су једноставно нестали са 

такмичарске сцене. Сребрну медаљу на том првенству је освојио 

Кузмановић Ненад, а бронзане Ђокић Братислав, Лукић Небојша, 

Видаковић Срђан, Пуношевац Зоран, Андрејић Зоран и Тоскић 

Драган.  

Ђокић Братислав је рођен 1960. године године у Призрену. Основну и 

средљу школу је завршо у Крушевцу. Правни факултет у Нишу је завршио 

1986. након чега је радио као судијски приправник у Општинском суду у 

Крушевцу. Од 1991. до 2002. године се бавио адвакатуром. За време радне 

каријере је обављао многобројне друштвено-политичке функције. Џудо је 

почео да тренира 1972. године у Пожаревцу, а од 1974. године је члан џудо 

клуба „Крушевац“. Освајао је медаље од од пионирског до јуниорског 

узраста. 

Видаковић Срђан је рођен 21.11.1958. године у Алексинцу. Основну 

школу „Јован Поповић“ и Гимназију је завршио у Крушевцу. Студирао је и 

дипломирао на медицинском факултету у Нишу, а специјализирао 

гинекологију у Београду. Џудо је поћео да тренира у џудо клубу 

Крушевац, а највећи успех је остварио освајањем бронзане медаље 1977. 

године на првенству Србије за јуниоре. Живи и ради у Крушевцу, Ожењен 

је и отац троје деце.  

Ситуација у клубу је и даље била непромењена што се тиче чланства, 

услова за рад и финансија. Чланство се свело на неких укупно педесетак 

чланова, почев од полетараца, млађих и старијих пионира, кадета, јуниора 

и сениора. Највећи број њих је вежбао рекреативно, тако да такмичарски 

погон скоро и да није постојао, а после јуниорског првенства Србије 1977. 

године и формално више нисмо имали такмичаре нити у једној узрасној 

категорији. Паралелно са свакодневним обавезама у клубу, радио сам и на 

свом усавршавању, јер сам на време схватио да је то једини пут, уколико 

желимо да напредујемо, заједно клуб и ја. Те 1977. године смо Миленковић 

Предраг и ја положили за црни појас и ушли у историју клуба као први 

чланови који су од школе џудоа и жутог појаса, дошли до црног појаса. 

Исте те године смо обојица положили за инструктора џудоа и добили 

лиценце од стране џудо савеза Србије.      
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         Листа инструктора џудо савеза Србије                         Тренерска легитимација 

Полагање за појасеве је одржано у Бањи Ковиљачи 21.08.1977. године у 

склопу летње школе џудоа које је организовао Џудо савез Србије. Чланови 

испитне комисије су били Рашовић Вук, Стојаковић Стојан и Недић Новак. 

Тренерска лиценца и диплома за црни појас су на неки симболичан начин 

означавале крај једног и почетак другог, новог периода у мом животу и 

животу клуба. Тек са данашње временске дистанце увиђам колико је то 

био смео потез, упустити се у једу такву, па слободно могу рећи авантуру, 

али исто тако тек са садашњим годинама и животним искуством знам и 

узрок те одлуке. Зове се младост. Доба када баш и не размишљаш много о 

рационалности одлука и њиховим последицама. Моја одлука је била јасна 

и једноставна. Желим да будем тренер и желим да  направим резултате 

који до сада нису постигнути. Такмичари? Услови? Кадар? Па наравно да 

их нема, јер да је свега тога било ја вероватно не бих ни био у ситуацији да 

водим клуб. И није ни важно што их нема. Само да почнем да радим и све 

ћемо то створити. Не нисам погрешио када сам рекао „све ћемо то 

створити“, јер све што сам урадио од 1978. па до 2022. године када 

завршавам ову књигу, урадио сам уз помоћ добрих људи, пријатеља, 

познаника и чланова клуба, који су долазили и одлазили, остајали, неки 
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краће неки дуже, али у сваком тренутку моје тренерске и председничке 

каријере увек је по неко од њих био уз мене.  

 

Диплома црног појаса, (1977) 
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В Р Е М Е   Т Р Е Н Е Р А 

ПЕРИОД 1978-1983 

 

1 9 7 8 . 

Када говорим о почетку моје тренерске каријере, мислим да сам се те 1978. 

године најмање бавио тренинзима. Ситуација у клубу је била изузетно 

сложена. Старо чланство се осуло, претходне године је извршен слаб упис 

почетника, проблеми са простором за вежбање и тешка финансијска 

ситуација су део онога што ме је чекало на почетку тренерске каријере. 

Кренуо сам малтене од нуле са планом да се у текућој години створи каква 

таква база за рад клуба. Тај план је подразумевао неколико активности. 

Пре свега, било је неопходно анимирање неких старијих чланова да се 

врате и почну да вежбају, јер би и само њихово присуство на тренинзима  

била велика корист за клуб. Даље, покушати да се у једном догледном 

временском периоду оформи нешто што би смо могли назвати тренерски 

тим. Основна водиља ове идеје је била да нам се више никада не понови 

ситуација из претходног периода, када смо у једном тренутку остали 

малтене без иједног тренера, као и да се створе услови за формирање свих 

узрасних категорија, зашта је потребно много више од једног тренера. И 

наравно оно најважније а то је да уз пуно рекламе, контаката и рада 

извршимо добар упис нових чланова  

 

1 9 7 9 . 

Опис 1979. године ћу започети извештајем са једног семинара који је 

требао да буде увод у стварање једног тренерског тима, што је иначе био и 

један од зацртаних планова из претходне године. Екипу која је учествовала 

на летњем семинару џудо савеза Југославије у Заострогу су чинили 
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Паскаш Никола, Миленковић Предраг, Ђокић Братислав и Тоскић Драган. 

Испостави ће се на жалост да је и ова идеја је остала само лепа идеја. 

Паскаш Никола иначе радник обезбеђења у васпитно поправном дому, 

никада се није ни опробао у тренерском послу, Ђокић Братислав је 

одласком у Ниш на студије напустио џудо а Миленковић Предраг је уз 

ретко повремено ангажовање на тренерским пословима на крају напустио 

и тренерски посао и џудо. Идеја да направимо моћну тенерску екипу је 

очигледно била преамбициозна, а мени је остало да се надам да ће уз мене 

временом стасати неки млади људи, вољни да се доказују и раде у једном 

непрофитабилном спорту као што је џудо. И на крају ове кратке приче, 

неколико речи о самом семинару. Заострог је био познати камп за све 

борилачке спортове у тадашњој Југославији. Руководилац џудо семинара је 

био легендарни Ивановић Светислав-Ес, а семинару се након два-три дана 

придружио и Обадов Славко тада, а и сада, наш најбољи џудиста свих 

времена. Можете само да замислите шта је за нас младе џудисте значило 

присуство једне такве легенде овенчане свим могућим медаљама од 

државног, балканског, европског првенства, па до оне највредније, 

бронзане медаље са Олимпијских игара 1976. године у Монтреалу. Иначе, 

на камп је стигао право са припрема за Медитеранске игре које су се те 

године одржале од 15. до 29. септембра у Сплиту. Обадов Славко је у 

категорији до 86 кг освојио златну медаљу. 

 

1. Ивановић Светислав - Ес, 2. Паскаш Никола, 3. Миленковић Предраг, 4. Ђокић 

Братислав, 5. Тоскић Драган, (1979) 
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Претходни рад на стварању једно позитивног имиџа клуба, пуно рекламе и 

личних контаката је уродио плодом и те 1979. године смо направили један 

добар упис нових чланова. Оно по чему ће та година остати запамћена у 

досадашњој историји клуба је чињеница да ће неколико новоуписаних 

чланова, током надолазећих година, исписати најсветлије странице у 

клупској историји. Из године у годину, из такмичења у такмичење, смо у 

извештајима уз њихова имена стављали реченицу „по први пут у историји 

клуба“. А њихова имена су: Лутовац Вера, Лутовац Весна, Ратковић 

Наташа, Ратковић Севдалина и Палигорић Братислав. Наравно, њих 

смо споменули јер су постигли најбоље резултате, али и многи други из те 

генерације су освајали медаље, што ће се видети из табеларног приказа 

постигнутих резултата за сваку годину док сам ја водио клуб као тренер. 

На крају, резултати говоре све, а ова генерација уписаних полазника, уз 

једно десетак нових који су се годинама придодавали, за време моје 

тренерске каријере која је трајала до 1992. године је, само на званичним 

такмичењима, без турнира где се понекад појаве четири такмичара и сви 

освоје медаље, освојила 186 медаља. Овај податак има своју додатну 

тежину, ако се зна да је највећи број тих резултата, а они највреднији сви, 

остварени у земљи која је имала 23 милиона становника. Иначе, ово је по 

много чему једна чудесна генерација, јер су касније из те генерације осим 

добрих такмичара, стасали добри тренери као што су Душан и Милан 

Живојиновић, затим један брилијантан спортски радник, Урошевић 

Божидар, захваљујући чијем раду, клуб десетак година уназад ради и 

опстаје. У претходном делу текста сам рекао да ћу табеларно приказати све 

резултате који су такмичари џудо клуба „Крушевац“ постигли под мојим 

вођством. Такође ћу за све те године приказати и резултате полагања за 

појасеве. У вези са тим, вероватно ће се неко запитати зашто тако детаљне 

и прецизне податке нисам приказао и у претходном поглављу „Време 

такмичара“. Одговор је једноставан. Све осим докумената о оснивању 

клуба, које сам добио од тадашњег председника Лазаревић Миољуба, је 

моја лична документација, састављена од новинских чланака и личних 

фотографија. Комбиновано са сећањима, консултацијама са такмичарима и 

осталим члановима из тог периода, представио сам тај период 

најверодостојније што сам могао, узевши у обзир све представљене 

околности. 
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У 1979. години нисмо имали такмичарске активности, али смо зато пуно 

радили на тренажном процесу, који смо мало модификовали у односу на 

класични третман предвиђен за почетнике. О чему се ради? Сви почетници 

који су након три месеца рада показивали изражени таленат за џудо, су у 

договору са њиховим родитељима били подвргнути специјалном 

тренажном процесу који је подразумевао повећани обим и интезитет рада 

на развоју како техничких елемената, тако и свих антрополошких 

димензија. Овакав рад је захтевао изузетан напор који се није огледао само 

у тренажним активностима, већ и у честим лекарским контролама и 

тестирањима којима смо проверавали резултате рада, а који су морали 

бити и у складу са законитостима антрополошког развоја деце тог узраста. 

И на крају овог кратког преглeда 1979. године у којој, као што сам рекао, 

није било такмичења, па самим тим ни такмичарских резултата, 26.12.1979. 

године је одржано  полагање за појасеве.  

За жути појас су положили: 

Аранђеловић Владимир, Божовић Миливоје, Димитријевић Јелена, 

Ђорђевић Горан, Живојиновић Душан, Живојиновић Милан, Каралић 

Милован, Колашинац Горан, Лепојевић Оливера, Лутовац Вера, Лутовац 

Весна, Митић Срђан, Михајловић Јасмина, Палигорић Братислав, 

Петровић Лела, Ратковић Наташа, Ратковић Севдалина, Станковић Бојан, 

Урошевић Божидар. 

 

1 9 8 0 . 

Ново председништво су чинили следећи чланови (по азбучном реду):  

Ђокић Душан, Илић Милорадовић Славица, Илчић Радослав, 

Лазаревић Мирољуб, Милошевић Драгиша, Митровић Ђорђе, 

Петровић Јордан, Петронијевић Мирољуб, Поповић Владан,  Поповић 

Драган, Тоскић Драган. 

У Одбор самоуправне друштвене контроле су изабрани: 

Милић Предраг (председник), Целић Зоран (члан) и Аранђеловић 

Божидар (члан). 
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У дисциплинску комисију су изабрани: 

Минић Србислав (председник), Ђокић Небојша (члан) и Колашинац 

Горан (члан). 

Ја сам изабран за секретара клуба, будући да нико није хтео да се прихвати 

фукције физичког радника када је у питању администрација и 

административни послови и то још без икакве финансијске надокнаде. За 

председника Конференције и Председништва клуба је изабран Илчић 

Радослав, дипломирани инжињер електротехнике, човек који је засигурно 

једна од најупечатљивијих личности у историји џудо клуба „Крушевац“.  

И л ч и ћ  Р а д о с л а в 

 

Трећи председник клуба, (2021) 

Илчић Радослав је један од једанесторице оснивача клуба, функционер 

која је активно учествовао у раду  клуба  без прекида, пуних осамнаест 

година, од оснивања, 1969. па све до 1987. године. За сво то време, без 

обзира на то коју је функцију обављао,  био је задужен за решавање свега и 

свачега што ми нисмо могли да решимо. Од 1969. па до 1980. године је био 

потпреседник клуба. На фукцији председника клуба је био од 1980. до 

1984. године. Те 1980. године је изабран и за делагата у Конференцији 

Џудо савеза Србије. Од 1984. па до 1987. године је био председавајући 

конференције клуба и члан председништва. Илчић Радослав је рођен 

08.09.1943. године у Мачковцу код Крушевца. Основну школу је започео у 
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родном селу, а завршио у ОШ „Вук Караџић“ у Крушевцу. 

Електротехничку школу „Никола Тесла“ је завршио у Нишу. У Београду је 

студирао и дипломирао на електотехничком факултету. Године 1968. 

почиње да ради у Техничко школском центру (ТШЦ) као професор 

електротехничких предмета. У тој школи 1973. године започиње и наше 

познанство које је касније прерасло у једно пријатељство које траје ево већ 

48 година. Када сам рекао започиње наше познанство, можда и није баш 

најбољи  израз, јер сам Илчић Радослава познавао као потпреседника клуба 

од момента када сам дошао у клуб. Као што сам у претходном делу текста 

рекао, био је то човек који је увек био ту да помогне, без обзира какав је 

проблем или задатак био у питању. Пратио је и интересовао се за све 

сегменте који су имали утицај на клуб, такмичаре и резултате. Тако је 

између осталог приметио да због обавеза на тренинзима и такмичењима  

све више почињем да имам проблема због изостанака са наставе у 

Гимназији коју сам похађао. За оне млађе читаоце, морам да кажем да је у 

то време, без намере да омаловажим садашњи школски систем, школа била 

мало захтевнија, у смислу да сте у случају великог броја изостанака  

морали да полажете разредне испите, што је, искрено говорећи, било јако 

тешко изводљиво у школи као што је Гимназија, у ситуацији када 

тренирате свакодневно и често путујете на такмичења.  Илчић је као и увек 

имао решење. Предложио ми је да пређем код њега у ТШЦ. што сам ја и 

прихватио. Био ми је разредни старешина, али смо ван школе имали један 

потпуно другачији однос од оног професор-ученик. И баш тај однос ми је 

помогао да се на један другачији начин посветим школи. Иако ми је џудо и 

даље одузимао највећи део времена, својски сам се трудио да испуњавам 

обавезе у школи, јер ме је баш због тог нашег односа ван школе било 

срамота да га доведем у неку непријатну ситуацију везану за мој успех у 

школи, тако да не само да сам уредно испуњавао све своје обавезе, већ сам 

био најбољи ђак у одељењу. Професор Илчић ми је осим у школи пуно 

помагао и приватно у животу, тако да слободно могу рећи да је осим у 

спортском и школском усавршавању имао значајну улогу у мом 

одрастању, сазревању и животу уопште. Игром случаја мој завршетак 

школе се поклопио са крајем његове професорске каријере, јер је 1975. 

године прешао у Електродистрибуцију Крушевац на место шефа службе за 

инвестиције, да би три године касније постао руководилац сектора за 

одржавање и експлоатацију.експе 
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С лева: Тоскић Драган и Илчић Радослав, (1975) 

Један од пресудних момената у мојој тренерској каријери, али и историји 

клуба, је био његов долазак на место председника 1980. године. Он, човек 

иза кога је стајало једанаест година рада у клубу и џудоу и ја, млад тренер, 

пун жеље за доказивањем. Имао сам његову апсолутну подршку за све 

идеје и планове које сам желео да спроведем. Заједно смо желели исто. Да 

направимо резултат за памћење и направили смо га. Иако смо кренули 

готово од нуле, клуб је за време његовог председничког мандата постигао 

најбоље резултате у педесет година дугој историји. Илчић Радослав је 

ожењен супругом Милом. Имају два сина, старијег Ивана који је тренирао 

џудо и 1984. године положио за жути појас и млађег Александра који и 

данас заједно са својим сином Лавом тренира џудо, тако да су Илчићи већ 

педесет година нераздвојни део клуба. Пензионисао се 2005. године а 

пензионерске дане проводи у родном Мачковцу. 

Бити председник у клубовима попут џудо клуба „Крушевац“ није било ни 

лако ни једноставно. И зато се нико није ни грабио за ту функцију. Пре би 

пристали да буду председници у трећелигашким фудбалским клубовима, 

него у џудо клубу који осваја државне медаље. И зато су председници 

попут Илчића и других после њега који су се прихватали ове незахвалне 

улоге један посебан сој људи. То су људи који су из разноразних побуда и 

мотива, истински, без икаквих интереса, један период свог живота 

посветили и били искрено посвећени клубу. И не само они, такви су били и 

сви остали, било да се ради о члановима председништва или једноставно о 

пријатељима клуба. 
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Пуно је наших чланова који су и после престанка вежбања на неки начин 

остајали везани за клуб. Затим, пуно чланова чија су деца, па и унуци, 

такође постајали чланови клуба, вежбали, такмичили се, а многи од њих и 

попут својих родитеља, освајали медаље. О свима њима ћу по неку реч 

рећи када хронолошки дођу на ред у овом мом представљању клупске 

историје. А сада да се поново вратимо онима због којих клубови и постоје, 

а то су вежбачи свих категорија, такмичари и њихови резултати. 

Када говоримо о такмичарским резултатима, треба нагласити да је 1980. 

године клуб први пут у својој историји изашао на такмичења у свим 

узрасним категоријама. Пошто су у табеларном приказу дати само 

такмичари који су освојили медаљу, а како сениори нису освојили ни једу 

медаљу, искористи ћу прилику да их сад споменем. То су Цветковић 

Константин који је у категорији до 60 кг освојио седмо место, Ивезић 

Добривоје је у категорији до 65 кг својио девето место и Стевановић 

Миодраг у категорији до 86 кг шесто место. То су уједно била и једина три 

такмичара који су имали нешто дужи стаж у клубу. Све остало су 

такмичари који су са вежбањем почели под мојим руководством и које сам 

ја селектирао на већ описани начин. 

Можда ће се најбоља слика о генерацији која је долазила видети кроз 

званични извештај о раду клуба које је председништво подносило 

конференцији клуба. „Тешко је набројати све заслужне такмичаре, али 

мислимо да су више од осталих пружили Палигорић Братислав у 

конкуренцији пионира и Шошић Горан и Урошевић Божидар у 

конкуренцији нада. Значајно је напоменути да је у 1980. години стасала 

изузетно талентована генерација пионирки: Лутовац Вера, Лутовац Весна, 

Ратковић Наташа, Ратковић Севдалина и Петровић Лела које су 

досадашњим радом најавиле своје велике могућности“.  

Гледано са данашње дистанце тај извештај је био визионарски, јер су 

Лутовац Вера, Лутовац Весна, Ратковић Наташа и Ратковић Севдалина у 

наредних неколико година освојиле готово све што је могло да се освоји на 

домаћој сцени. Палигорић Братислав је такође у наредних пет година све 

до сениорске конкуренције и одласка на факултет редовно освајао медаље. 

Шошић Горан је брилијантно започео каријеру и освајао златне медаље на  

сваком нивоу такмичења где је учествовао. На жалост, трагично је изгубио 

живот у саобраћајној несрећи заједно са својим клупским другом Којић 

Мирољубом.     
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Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 1980. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Урошевић Божидар Крушевац међуопшти. наде 53 1 

2. Шошић Горан Крушевац међуопшти. наде 68 1 

3. Ђорђевић Горан Крушевац међуопшти. наде 62 1 

4. Палигорић Братислав Крушевац међуопшти. наде 75 2 

5. Којић Мирољуб Крушевац међуопшти. јуниори 71 1 

6. Поповић Слободан Крушевац међуопшти. јуниори 71 2 

7. Миленковић Дејан Крушевац међуопшти. јуниори 78 2 

8. Цветковић Иван Чачак међуопшти. с.пионири 46 1 

9. Миленковић Иван Чачак међуопшти. с.пионири 58 1 

10. Ђорђевић Горан Чачак међуопшти. с.пионири 58 2 

11. Почековац Лазар Чачак међуопшти. с.пионири 64 1 

12. Палигорић Братислав Чачак међуопшти. с.пионири 70 1 

13. Шошић Горан  Ниш ужа Србија наде 68 1 

14. Поповић Слободан Ниш ужа Србија наде 1 3 

15. Цветковић Иван Бор ужа Србија  с.пионири 46 1 

16. Миленковић Иван Бор ужа Србија с.пионири 58 1 

17. Ђоршевић горан Бор ужа Србија с.пионири 58 2 

18. Палигорић Братислав Бор ужа Србија с.пионири 70 1 

19. Шошић Горан Београд Србија наде 68 1 

20. Миленковић Иван Ниш Србија с.пионири 58 1 

21. Ђорђевић Горан Ниш Србија с.пионири 58 2 

22. Палигорић Братислав Ниш Србија с.пионири 70 1 

23. Палигорић Братислав Загреб Југославија с.пионири 70 3 

24. Петровић Лела Београд Србија с.пионири 32 2 

25. Ратковић Севдалина Београд Србија с.пионири 32 3 

26. Ратковић Наташа Београд Србија с.пионири 42 1 

27. Лутовац Вера Београд Србија с.пионири 46 3 

28. Лутовац Весна Београд Србија с.пионири 58 3 

29. Каралић Милован Београд Србија с.пионири 36 1 

30. Митић Срђан Београд Србија с.пионири 32 1 

31. Станковић Бојан Београд Србија с.пионири 42 3 

32. Миленковић Иван Београд Србија с.пионири 64 3 
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Добар рад, позитивне промене и добри такмичарски резултати су нам 

очигледно били најбоља могућа реклама, тако да смо 1980. године  

направили један од најмасовнијих уписа нових чланова. 

 

Кад нема партнера ту је тренер да помогне, детаљ с тренинга, (1980) 

Тоскић Драган и један од најмлађих чланова Радојковић Владимир 

 

1 9 8 1 . 

Полагање за појасеве у 1981. години је одржано 05. јануара. 

За жути појас су положили: 

Бешић Мирољуб, Богдановић Мирослав, Бошковић Драгана, Вељковић 

Тиодор, Видановић Иван, Видановић Саша, Вучковић Ненад, Вучковић 

Предраг, Демир Изет, Ђорић Верољуб, Ђошић Игор, Ђукић Славољуб, 

Ђукић Слађана, Илић Мирослав, Јосијевић Горан, Лепојевић Олга, 

Марковић Владан, Матић Слађан, Миладиновић Ана, Миладиновић Иван, 

Милановић Зоран, Миленковић Мирјана, Миленковић Радован, Милојевић 

Наташа, Милошевић Мирјана, Милошевић Светлана, Минић Наташа, 

Митић Срђан, Михајловић Горан, Михаљевић Саша, Палигорић 

Бранислав, Петровић Виолета, Петровић Зоран, Петровић Небојша, Пурић 

Радослав, Пурић Рената, Раденковић Жикица, Радојковић Владимир, 



 

 

45 
 

Радојковић Горан, Савић Василије, Савић Лидија, Степановић Славољуб, 

Стојановић Војкан, Стојиљковић Бојан, Стојиљковић Иван, Тодосијевић 

Владица, Томић Дејан, Трифуновић Иван, Филиповић Александар, Цојић 

Дејан, Цојић Саша, Шошић Ана, Шошић Дарко. 

За наранџасти појас су положили: 

Аранђеловић Владимир, Божовић Миливоје, Димитријевић Јелена, 

Ђорђевић Горан, Живојиновић Душан, Живојиновић Милан, Каралић 

Милован, Колашинац Горан, Лепојевић Оливера, Лутовац Вера, Лутовац 

Весна, Митић Срђан, Михајловић Јасмина, Палигорић Братислав, 

Петровић Лела, Ратковић Наташа, Ратковић Севдалина, Станковић Бојан, 

Урошевић Божидар. 

За зелени појас су положили: 

Божовић Миливоје, Живојиновић Милан, Палигорић Братислав. 

За браон појас је положио: 

Милановић Момчило 

На следећој слици видимо неке чланове уписане 1980. на полагању за 

појасеве 1981. године, заједно са неколицином члановима претходне 

генерације који су већ почели да освајају медаље.   
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Стоје I ред: Вељковић Тиодор, Палигорић Братислав, Михајловић Горан, тренер 

Тоскић Драган, Раденковић Ивица, Палигорић Бранислав 

Стоје II ред: Лутовац Вера, Ратковић Севдалина, Ратковић Наташа, Димитријевић 

Јелена, Петровић Лела 

Клече: Урошевић Божидар, Луковац Саша, Степановић Славољуб, Станисављевић 

Саша, Ђорђевић Борис 

Седе: Тодосијевић Владица, Митић Срђан, Стојановић Војкан 

Те године члан клуба је постао и Раденковић Ивица, који је џудо почео да 

вежба на наговор свог школског друга Палигорић Братислава, са којим ће 

касније освојити прегршт медаља, а онда се касније у животу и окумити. 

У представљању такмичара и постигнутих резултата, вероватно сам и мало 

неправедно запоставио велики број чланова који су почели да вежбају без 

претензија да се такмиче, а који су такође оставили препознатљив траг у 

клубу. Један од њих је и Вељковић Тиодор, једна врло интересантна 

личност и човек врло необичне биографије. Џудо је почео да вежба у 

годинама када барем у Србији то није уобичајно. Завршио је теологију и 

једно време радио као свештеник. Био је изузетан сликар који је насликао 

велики број слика, што не би било ништа необично за некога коме је 

сликање хоби, када се не би знало да је имао проблема са видом, тако 

изражених да је без наочара веома велике диоптрије, једва могао да 

фукционише. Тренинге је радио без наочара и био невероватно успешан у 

савладавању техника. Имао сам утисак да су његово залагање и његова 
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посвећеност тренингу и џудоу уопште, били мотив и свима осталима у 

клуби да на тренинзима дају свој максимум. Остао је у клубу неколико 

година, дошао до зеленог појаса, а онда су га живот и судбина просто 

одвели, како ја волим да верујем, у неке друге изазове где је, познајући га, 

сигурно био такође веома успешан. Данас, потпуно слеп, живи у Ћуприји. 

Та 1981. година је занимљива и по томе што су се те године уписали и неки 

чанови који ће касније један дужи низ година да освајају медаље и на 

најбољи могући начин презентују клуб. На слици доле видимо сестре 

Милојевић Ирену и Милојевић Ивану, као и јуниорку Јовановић Весну, 

која је релативно касно почела са вежбањем, али је након само годину дана 

вежбања на јуниорском првенству Србије освојила бронзану медаљу. 

 

1. Непозната, 2. Манојловић Јелена, 3. тренер Тоскић Драган, 4. Манојловић Гордана, 

5. Непозната, 6. Петровић Виолета, 7. Милојевић Ирена, 8. Милојевић Ивана, 9. 

Петровић Весна, 10. Јовановић Весна 
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1. Палигорић Братислав, 2. Урошевић Божидар, 3. Тоскић Драган, 4. Михајловић 

Горан, 5. Раденковић Ивица, 6. Митић Срђан, 7. Тодосијевић Владица, 8. Стојановић 

Војкан, 9. Станисављевић Саша  

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 1981. години 

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Станковић Бојан Крушевац ужа Србија с.пионири 42 3 

2. Степановић Славољуб Крушевац ужа Србија с.пионири 52 2 

3. Миленковић Иван Крушевац ужа Србија с.пионири 58 1 

4. Станковић Бојан Крушевац Србија с.пионири 42 3 

5. Степановић Славољуб Крушевац Србија с.пионири 52 3 

6. Миленковић Иван Крушевац Србија с.пионири 58 1 

7. Урошевић Божидар Бор ужа Србија наде 57 3 

8. Палигорић Братислав Бор ужа Србија наде 75 1 

9. Јанковић Јовица Бор ужа Србија наде 75 3 

10. Илић Мирослав Бор ужа Србија наде 83 3 

11. Раденковић Ивица Бор ужа Србија наде +83 1 

12. Бисерчић Мирко Бор ужа Србија наде 86 1 

13. Миленковић Иван Битољ Југославија с.пионири 58 1 

14. Вучковић Горан Бор Србија наде 53 3 

15. Палигорић Братислав Бор Србија наде 75 2 

16. Јанковић Јовица Бор Србија наде 75 3 
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17. Илић Мирослав Бор Србија наде 83 3 

18. Раденковић Ивица Бор Србија наде +83 2 

19. Бисерчић Мирко Бор Србија јуниори 86 3 

20. Петровић Лела Ниш ужа Србија с.пионири 36 2 

21. Ратковић Севдалина Ниш ужа Србија с.пионири 42 3 

22. Ратковић Наташа Ниш ужа Србија с.пионири 46 1 

23. Лутовац Весна Ниш ужа Србија с.пионири 64 1 

24. Тодосијевић Владица Ниш ужа Србија с.пионири 26 2 

25. Ђошић Игор Ниш ужа Србија с.пионири 26 3 

26. Митић Срђан Ниш ужа Србија с.пионири 36 2 

 

1 9 8 2 . 

Полагање за појасеве у 1982. години је одржано 06. јануара. 

За жути појас су положили: 

Бабић Андреја, Богојевић Властимир, Дачић Иван, Дервишевић 

Александар, Егерић Бобан, Ивановић Горан, Илић Јасмина, Јевремовић 

Перица, Јовановић Весна, Калић Снежана, Ковић Радивоје, Луковац Саша, 

Манојловић Гордана, Манојловић Јелена, Марковић Милан, Матић Мића, 

Миличевић Љубиша, Миличевић Миленче, Милојевић Ивана, Милојевић 

Ирена, Милошевић Немања, Минић Мића, Митић Бобан, Михаљевић 

Здравко, Петровић Весна, Петровић Виолета, Раденковић Ивица, Савић 

Милош, Симић Драгољуб, Станковић Славољуб, Стевовић Братислав, 

Стевовић Саша, Стефановић Горан, Филиповић Зоран, Цветковић Горан, 

Шошић Дејан. 

За наранџасти појас су положили: 

Вучковић Предраг, Ђошић Игор, Јосијевић Горан, Михајловић Горан, 

Петровић Виолета, Стојановић Војкан, Тодосијевић Владица, Трифуновић 

Иван, Цојић Саша. 
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За зелени појас су положили: 

Димитријевић Јелена, Лутовац Вера, Лутовац Весна, Митић Срђан, 

Петровић Лела, Ратковић Наташа, Ратковић Севдалина, Станисављевић 

Саша, Урошевић Божидар. 

Тренд добрих резултата настављен је и у 1982. године и био је увод у оно 

што ће се дешавати у наредне три године. Биле су то године из снова, 

године које су, испоставиће се, остале непоновљиве у педесетогодишњој 

историји клуба. Лутовац, Вера, Лутовац Весна, Ратковић Наташа, Ратковић 

Севдалина и Јовановић весна су из године у годину исписивале нове 

странице и постављале стандарде које, нажалост, генерације које су 

долазиле нису успеле да достигну. 

Те 1982. године освојене су по први пут у историји клуба медаље на 

јуниорском првенству Србије за жене. На првенству одржаном у Нишу, 

Лутовац Весна је у категорији до 61 кг освојила сребрну медаљу, Ратковић 

Наташа у категорији до 48 кг бронзану и Јовановић Весна у категорији до 

56 кг такође бронзану медаљу. Иначе, те године Ратковић Наташа је 

остварила још један леп успех. На купу Загреба у сениорској конкуренцији  

освојила је бронзану медаљу. Урошевић Божидар и Палигорић Братислав 

су наставили започети тренд освајања медаља на републичким 

такмичењима, а Божидар је уз то, на купу Загреба у пионирској 

конкуренцији, освојио бронзану медаљу.  Уз све то, по први пут у историји 

клуба освојена је нека медаља на првенствима Југославије за наде. На 

првенству одржаном у Скопљу,  Палигорић Братислав је у категорији до 83 

кг освојио бронзану медаљу. 



 

 

51 
 

 

Освајачи медаља на првенству Србије за наде 1982. године 

С лева: Урошевић Божидар, тренер Тоскић Драган, Палигорић Братислав 

На такмичарску сцену 1982. године су ступиле још две сестре, Милојевић 

Ирена и Ивана, изузетно талентоване девојчице, које су одмах на првим 

такмичењима почеле да освајају медаље. Запамтио сам их као изузетно 

мирне и тихе девојчице, што је мало атипично за џудо и оно што је 

интересантно, такве су остале до краја своје такмичарске каријере, а остале 

су још пуних шест година, до 1988. године. Свих тих година су  

константно освајале  медаље. Ивана је освојила и медаљу у јуниорској 

конкуренцији на првенству Србије. 
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Сестре Милојевић, Ирена и Ивана са тренером Тоскић Драганом,(1982) 

На крају те године смо се суочили са нечим што ће нас стално пратити у 

будућности и што смо на крају прихватили као неминовност у планирању 

будућности клуба, а то су одласци. Када су мушкарци у питању, по 

тадашњим законима Србије, морали су без обзира да ли уписују факултет 

или не, после средње школе да иду у војску. Када се пауза због одласка у 

војску споји са паузом коју направе на почетку студија као бруцоши са 

мноштво обавеза, јасно је да је за већину њих то био крај такмичарске 

каријере. Како Крушевац није универзитетски град, а како су по неком 

неписаном правилу већина џудиста и момака и девојака били добри ђаци, 

неминовно је након средње школе следио растанак са џудо клубом 

„Крушевац“, а за највећи број њих и са џудоом уопште. То је било време 

када сам дефинитивно постао свестан, да у немогућности да задржимо 

такмичаре и без неке значајније финансијске подршке града, никада 
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нећемо моћи да стварамо шампионе на међународној сцени. Када сте млад 

тренер, као што сам ја тада био, овакво сазнање јако тешко прихватате и у 

то време сам озбиљно размишљао о напуштању тренерског посла. Остао 

сам због генерације коју сам ја оформио, која је почела да постиже добре 

резултате и која ће, како је време касније показало, постићи непоновљиве 

резултате у историји клуба. Али та генерација коју сам ја оформио, 

нажаласт већ је почела да се осипа. Палигорић Братислав и Раденковић 

Ивица одлазе војску, наредне године то је чекало Урошевић Божидара и 

тако редом. 

 

I ред с лева: Лутовац Вера, тренер Тоскић Драган, Лутовац Весна 

II ред с лева: Милојевић Ивана, Петровић Лела, Милојевић Ирена 
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Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 1982. години 

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Ратковић Наташа Ниш Србија јуниорке 48 3 

2. Лутовац Весна Ниш Србија јуниорке 61 2 

3. Јовановић Весна Ниш Србија јуниорке 56 3 

4. Урошевић Божидар Ниш ужа Србија наде 62 2 

5. Станисављевић Саша Ниш ужа Србија наде 75 2 

6. Палигорић Братислав Ниш ужа Србија наде 83 1 

7. Раденковић Ивица Ниш ужа Србија наде 83 2 

8. Урошевић Божидар Ниш Србија наде 62 3 

9. Палигорић Братислав Ниш Србија наде 83 1 

10. Миличевић Љубиша Ниш ужа Србија с.пионири 52 2 

11. Јовановић Мирко Ниш ужа Србија с.пионири 70 1 

12. Јовановић Мирко Бор Србија с.пионири 70 2 

13. Палигорић Братислав Скопље Југославија наде 83 3 

14. Јовановић Мирко Дубровник Југославија с.пионири 70 2 

15. Милојевић Ивана Брус ужа Србија пионири 32 1 

16. Петровић Лела Брус ужа Србија пионири 42 3 

17. Милојевић Ирена Брус ужа Србија пионири 42 3 

18. Ратковић Севдалина Брус ужа Србија пионири 46 1 

19. Лутовац Вера  Брус ужа Србија пионири 52 1 

20. Ђошић Игор Брус ужа Србија пионири 26 1 

21. ДервишевићАлександар Брус ужа Србија пионири 26 2 

22. Тодосијевић Владица Брус ужа Србија пионири 26 3 

23. Живојиновић Душан Брус ужа Србија пионири 32 2 

24. Митић Срђан Брус ужа Србија пионири 36 2 

25. Петровић Лела Ниш Србија пионири 42 3 

26. Ратковић Севдалина Ниш Србија пионири 46 1 

27. Лутовац Вера Ниш Србија пионири 52 1 

28. Ђошић Игор Ниш Србија пионири 26 1 

29. Дервишевић Александар Ниш Србија пионири 26 2 

30. Живојиновић Душан Ниш Србија пионири 32 1 

31. Митић Срђан Ниш Србија пионири 36 3 

32. Ратковић Наташа Загреб куп Загреб сениорке 48 3 

33. Урошевић Божидар Загреб куп Загреб пионири 64 3 
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1 9 8 3 . 

Полагање за појасеве у 1983. години је одржано 12. јануара. 

За жути појас су положили: 

Вељковић Младен, Вујичић Тања, Ђорђевић Милан, Живковић Смиљана, 

Жупљанин Шериф, Илић Драгана, Илић Слађана, Јовановић Валентина, 

Јовановић Горан, Козић Александар, Кушић Сања, Лукић Дејан, Лукић 

Љиљана, Лукић Милан, Лукић Мирјана, Николић Зоран, Николић Радојко, 

Павичевић Маја, Перјаничић Славољуб, Петровић Сања, Радивојевић 

Радослав, Радовић Слободан, Ристић Анета, Симоновић Далиборка, 

Таировић Даркота, Томић Данијела, Тотић Мирослав, Тричковић 

Владимир, Цветановић Бојан. 

За наранџасти појас су положили: 

Бабић Андреја, Богојевић Властимир, Дервишевић Александар, Егерић 

Бобан, Ивановић Горан, Јевремовић Перица, Јовановић Весна, Манојловић 

Гордана, Манојловић Јелена, Марковић Милан, Милојевић Ивана, 

Милојевић Ирена, Минић Дарко, Митић Бобан, Михајловић Здравко, 

Симић Драгољуб, Филиповић Зоран. 

За зелени појас су положили: 

Вељковић Тиодор, Ђошић Игор, Живојиновић Душан, Тодосијевић 

Владица, Трифуновић Иван. 

За плави појас су положили: 

Лутовац Вера, Лутовац Весна, Ратковић Наташа, Ратковић Севдалина, 

Петровић Лела, Урошевић Божидар, Михајловић Горан, Ђорђевћ Борис, 

Митић Срђан. 

За браон појас су положили: 

Божовић Миливоје, Живојиновић Милан. 

Ову 1983. године смо започели још једним резултатом који је уписан у 

клупску историју под „први пут“. Први пут од оснивања клуба освојена је 

златна медаља на јуниорском првенству Србије и то не једна, већ три. На 
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првенству Србије за јуниорке које је одржано у Нишу 21.03.1983. године из 

џудо клуба „Крушевац“ је учествовало пет такмичарки, које су се кући 

вратиле са четири медаље, три златне и једном бронзаном. Златне медаље 

су освојиле Ратковић Наташа у категорији до 48 кг, Лутовац Вера у 

категорији до 52 кг и Лутовац Весна у категорији до 61 кг. Бронзану 

медаљу је освојила Јовановић Весна у категорији  до 56 кг. Колико смо 

моћни били у Србији те године биће јасно ако се зна да је у јуниорској 

конкуренцији постојало седам категорија, да смо у четири узели медаље, 

значи више од половине, од чега три најсјајније. Ако томе додамо и да је 

Ратковић Севдалина изгубила меч у борби за бронзану медљу, јасно је да 

нам у Србији у том тренутку није било премца. На антологијској слици 

доле видимо све учеснице јуниорског првенства Србије у Нишу.  

 

Стоје с лева: Јовановић Весна и Лутовац Вера 

Седе с лева: Лутовац Весна, Ратковић Наташа, Тоскић Драган и Ратковић Севдалина 

А онда је дошао и тај дуго ишчекивани дан. На првенству Југославије за 

јуниорке, одржаном у Дубровнику 26.03.1983. године, Лутовац Вера и 

Ратковић Наташа су по први пут у клубској историји освојиле медаље у 

јуниорској конкуренцији на државним првенствима. Лутовац Вера је 

освојила сребрну, а Ратковић Наташа бронзану медаљу. 
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Званични извештај џудо савеза Србије са јуниорског првенства Југославије 

На слици доле мешовита група такмичара након једног тренинга у 1983.  

 

Стоје: Непознато име, Манојловић Јелена, Петровић Лела, Ратковић Севдалина, 

Марковић Драгослав, Бабић Андреја, Тоскић Драган, Лутовац Весна, Ђорђевић Борис 

Клече: Ђорђевић Милан, Јовановић Валентина, Лукић Милан, Ристић Анета, Ђошић 

Игор, Петровић Сања, Таировић Даркота 
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На крају те 1983. године, као потврда доброг рада који је дао сјајне 

резултате, а које су људи од спорта знали да препознају, стигла је награда 

која је пуно значила мени лично, а на промотивном плану наравно и клубу. 

Проглашен сам за најбољег тренера у тој години и добио Новембарску 

награду. 

 

 

Диплома и плакета за најбољег тренера у 1983. години 
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Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 1983. години 

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Марковић Милан Ниш ужа Србија јуниори 71 3 

2. Јевремовић Перица Ниш ужа Србија јуниори 95 3 

3. Ратковић Наташа Ниш Србија јуниорке 48 1 

4. Лутовац Вера Ниш Србија јуниорке 52 1 

5. Јовановић Весна Ниш Србија јуниорке 56 3 

6. Лутовац Весна Ниш Србија јуниорке 61 1 

7. Ратковић Наташа Дубровник Југославија јуниорке 48 3 

8. Лутовац Вера Дубровник Југославија јуниорке 52 2 

9. Милојевић Ивана Ниш ужа Србија пионири 36 1 

10. Милојевић Ирена Ниш ужа Србија пионири 46 3 

11. Петровић Лела Ниш ужа Србија пионири 46 3 

12. Симоновић Далиборка Ниш ужа Србија  пионири 36 3 

13. Ратковић Севдалина Ниш ужа Србија пионири 52 3 

14. Јовановић Валентина Ниш ужа Србија пионири 64 2 

15. Ивановић Горан Ниш ужа Србија пионири 70 2 

16. Милојевић Ивана Ниш Србија пионири 36 3 

17. Милојевић Ирена Ниш Србија пионири 46 3 

18. Јовановић Валентина Ниш Србија пионири 64 1 
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ПЕРИОД 1984-1986 

 

1 9 8 4 . 

Полагање за појасеве у 1984. години је одржано 07. јануара. 

За жути појас су положили: 

Брадић Срећко, Вујичић Горан, Вујичић Гордана, Грозданић Миљана, 

Жарковић Снежана, Здравковић Лела, Илчић Иван, Јефтић Саша, 

Јовановић Горан, Јовановић Ђорђе, Ковинић Александар, Ковинић Горан, 

Лазаревић Милош, Матејић Александар, Милошевић Бобан, Радовић 

Јелена, Рајковић Ненад, Ристић Далибор, Таировић Јовица, Трифуновић 

Данијел, Трифуновић Данијела, Филиповић Срђан. 

За наранџасти појас су положили: 

Вујичић Тања, Илић Драгана, Илић Слађана, Јовановић Валентина, 

Јовановић Горан, Лукић Милан, Петровић Сања, Радовић Слободан, 

Ристић Анета, Таировић Даркота, Тотић Мирослав. 

За зелени појс су положили: 

Аранђеловић Владимир, Бабић Андреја, Богојевић Властимир, Величковић 

Јован, Јовановић Весна, Манојловић Јелена, Милојевић Ивана, Милојевић 

Ирена, Митић Бобан, Михајловић Здравко. 

За плави појас су положили: 

Ђошић Игор, Живојиновић Душан. 

За браон појас су положили: 

Ђорђевић Борис, Лутовац Вера, Лутовац Весна, Марковић Драгослав, 

Петровић Лела, Ратковић Наташа, Ратковић Севдалина. 



 

 

62 
 

На самом почетку 1984. године одржана је изборна конференција клуба 

која је била значајна из два разлога. У складу са тадашњим законским 

прописима везаним за рад спортских организација, донели смо и усвојили 

нови статус клуба. Такође, пошто је истекао четворогодишњи период 

претходном руководству, изабрали смо ново председништво и новог 

председника. У радно председништво су изабрани: За председника Ђокић 

Душан и за чланове Васић Милосав и Илчић Радослав. За записничара је 

изабран Марковић Драгослав, а за овераче записника Живојиновић Милан 

и Миленковић Предраг. Верификациону комисију су чинили: председник 

Лутовац Весна; члаонови Милошевић Првослав и Човић Зоран. У 

кандидациону комисију су изабани: за председника Рајковић Иван а за 

чланове Поповић Владан и Ратковић Наташа. 

Ново председништво су чинили (по азбучном реду): 

Васић Милосав, Динић Небојша, Илчић Радослав, Милошевић 

Драгиша, Михајловић Драгослав, Обрадовић Миле, Петровић 

Радомир,  Понорац Бранислав, Тоскић Драган. 

У одбор Самоуправне друштвене контроле су изабрани: 

Минић Србислав (председник), Живојиновић Миливоје (члан) и 

Михајловић Браница (члан). 

У дисциплинску комисију су изабрани: 

Милић Предраг (председник), Ђокић Братислав (члан) и Лутовац 

Весна (члан). 

Ја сам као и у претходном периоду, уз тренерски посао обављао и улогу 

секретара клуба. За председника је изабран Петровић Радомир, један диван 

човек који је као и Иличић Радослав, пре њега, и као што ће многи други 

после њега, из најплеменитијих побуда и пријатељских релација које су 

имали са мном, пристати да своје име и свој углед заложе у нешто што им 

можда и није било баш најпознатије. Једноставно веровали су у моју реч. 
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П е т р о в и ћ  Р а д о м и р 

 

Четврти председник клуба  

Петровић Радомир је рођен у Крушевцу 09.12.1941. године. Завршио је 

вишу школу за наставника историје и географије. Као наставник историје 

је радио у Зеници до 1970. године, након чега се враћа за Крушевац и 

запошљава у пошти као службеник. У младости је рекреативно вежбао 

бокс, а своју љубав према спорту је пренео и на своје ћерке уписавши их у 

џудо клуб „Крушевац“. Годинама је доводивши ћерке на тренинг помагао 

у раду клуба, у организацији одласка на такмичења и свим оним 

физикалијама које у малим клубовима нема ко да уради осим пријатеља 

добровољаца. Током времена смо развили и приватни пријатељски однос, 

што је значило да му не гине оно од чега су сви бежали, а то је функција 

председника. Ту функцију је обављао од 1984. до 1986. године. Остао ми је 

у саћању као један миран и тих човек који ни један задатак ког се 

прухватио није оставио недовршеним. Био је ожењен и отац две ћерке, 

Леле и Сање, које су, као што сам рекао, били чланови нашег клуба и 

својим резултатима, баш као и њихов отац, оставили видан траг.   

Преминуо је  30.11.2012. године у Крушевцу. 

Претходна 1983. година је наговестила да би у наредној могли очекивати 

још боље резултате, али да ће се десити то што се десило, вероватно ни 

највећи оптимисти па ни ја сам нисам очекивао. Исписане су нове 

странице у историји клуба са резултатима који нажалост више никада нису 

поновљени. Ти резултати додатно добијају на тежини ако се зна да су 

остварени у временском распону од четири године у ком је група 

девојчица од пионирских медаља освојених 1980. године дошла до 
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јуниорских медаља 1983. и сениорске медаље 1984. године. Њихови 

историјски резултати заслужују да овим такмичаркама посветим дужно 

поштовање и посебну  пажњу приликом представљања. Почињемо са 

најбољом, а Лутовац Вера је управо то. Најбоља такмичарка у досадашњој 

историји џудо клуба „Крушевац“ и то узевши у обзир и мушкарце. 

Л у т о в а ц  В е р а 

                         

                              1984.                                                                         2020. 

Лутовац Вера  је рођена 24.03.1968. године у Беранама, од оца Михајла и 

мајке Милице. У Крушевац се са родитељима доселила 1973. године. Џудо 

је почела да вежба 1979. године у џудо клубу „Крушевац“. Одмах се 

видело да се ради о вансеријском таленту, што је она и показала  на свом 

првом наступу, 1980. године у пионирској конкуренцији, освојивши 

бронзану медаљу. Након само две године, на свом првом наступу у 

јуниорској конкуренцији, осваја златну медаљу на првенству Србије и 

сребрну медаљу на првенству Југославије одржаном у Дубровнику. 

Ризикујући да се можда понављам, ипак морам да још једном нагласим да 

су медаље на државним првенствима освајане у једној страшној 

конкуренцији, у земљи која је тада имала 23 милиона становника. И онда је 

дошла та 1984. година и резултати за које сам у претходном делу текста 

рекао да су чак и мене изненадили. Али да то појасним мало. Верини 

резултати нису плод никакве случајности, нити неке пуке среће, већ 

резултат озбиљног планирања и озбиљног рада. У тим плановима смо 

зацртали и јуниорску медаљу на државном првенству 1984. године. 
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Наравно, у спорту се не може са сигурношћу баш све предвидети, али смо 

сви прижељкивали да то коначно, први пут у историји клуба, буде она 

најсјанјија. Оно што је мене изненадило је резултат у сениорској 

конкуренцији. Донео сам одлуку да у склопу припрема за јуниорска 

такмичења, Вера учествује и на сениорским такмичењима без императива 

освајања медаља. Тако смо и урадили, а све остало је остварење спортског 

сна за сваког такмичара и тренера. Али, замало је могло да се деси да од 

наших планова не буде ништа, јер се првенство Србије за јуниорке и 

сениорке одржавало у истом дану. То је значило да ће Вера морати да иде 

из борбе у борбу без могућности одмора. Иначе, ово је био први и на срећу 

по џудо спорт и последњи пут да се овако одржавало првенство за 

јуниорке и сениорке. Сва остала првенства су била одвојена. Упркос свим 

неповољним околностима Вера је, као што се зна, у јуниорској 

конкуренцији просто збрисала све са струњаче и освојила златну медаљу 

добивши све борбе ипонима. У сениорској конкуренцији, иако на дан 

такмичења није имала ни пуних 16 година, осваја бронзану медаљу и 

пласира се за државно првенство у Крањској Гори где се, сада слободно 

можемо рећи, десило право чудо. Тог 25. фебруара 1984. године, са 

непуних 16 година, Лутовац Вера на државном првенству за сениорке 

осваја бронзану медаљу, прву у историји клуба. 
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Званични извештај џудо савеза Србије са првенста Југославије за сениорке одржаног у 

Крањској Гори 
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Лист „Победа“ 16.03.1984. 

На јуниорско првенство Југославије смо отишли под огромним притиском 

који је направљен због резултата остварених у сениорској конкуренцији. 

Вера је сада била неко о коме је причала цела Југославија. Против ње су, 

што је у спорту и нормално, сви давали свој максимум. Уз све то, 

првенство се одржавало у Новом Саду, где ју је очекивала такмичарка из 

тог града која је и пре почетка шампионата проглашена за фаворита број 

један и која је малтене требало само да сачека проглашење и узме злану 

медаљу. На сву срећу, у спорту увек постоји и друга страна, а друга страна 

је овај пут била Вера, чврсто решена да наплати све године мукотрпног 

рада и одрицања. Да би читаоцима био јаснији ток такмичења, требају да 

знају да су у то време у Југославији најмоћније репрезентације биле 

Војводина, (она је тада наступала независно од репрезентације Србије), 

Хрватска и Словенија. У првом колу Вера се састала са такмичарком из 

Хрватске, коју је победила без већег проблема. Следећа такмичарка је била 

из Словеније о чијем квалитету говори податак да јој је пораз против Вере 

био једини на шампионату и да је након тога освојила бронзану медаљу. 

Следећа такмичарка је била шампионка Хрватске коју је Вера савладала у 
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полуфиналу, а онда финале које су сви на том првенству очекивали, али не 

са тим исходом. Фаворизована војвођанка из моћног клуба „Славија“ из 

Новог Сада против Вере Лутовац из малог клуба из Крушевца. И када бих 

хтео да нешто дуже кажем о тој борби не бих могао, јер је борба трајала 

тридесетак секунди, колико је Вери требало да пожртвовном техником 

томое наге баци своју противницу на чист ипон и донесе клубу прву златну 

медаљу у историји на јунорским првенствима државе. Било је то 

24.03.1984. године на Верин 16. рођендан. Мислим да никада пре тога, а ни 

после тога, није добила лепши рођендански поклон. 

 

 Званични извештај џудо савеза Србије са првенства Југославије за јуниорке  
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Лист „Победа“, 30.03.1984. 

Били су то непоновљиви дани у мојој тренерској каријери и уживао сам у 

свакој секунди тог времена. То време нажаласт траје кратко, јер сви који су 

барем мало били у спорту знају да слава траје само до следећег такмичења, 

када мораш да потврдиш то што си у претходном периоду урадио. Дубоко 

у себи сам знао да је ово почетак краја. Дошли смо до овог резултата 

потпуно сами, уз надљудске напоре и огромна одрицања. Јасно ми је било 

да ово више не можемо да поновимо. Био је то максимум који смо под тим  

немогућим условима остварили. За стварање услова потребних за даљи 

напредак, клуб једноставно није имао средстава. У разговору са њеним 

родитељима на тему шта даље, пола у шали а пола истинито сам им рекао; 

или да пређе у други клуб, где ће моћи даље да се развија или да проба да 

надокнади део детињства и младости, да оде у биоскоп, да се дружи с 

другарима и ради све оне ствари које ради њена генерација, а које је она 

пропустила због џудоа. Нисам сигуран да ли је послушала мене или је 

просто ендемска биљка која се држи свог поднебља, тек Вера никада није 

прешла у други клуб. Наредне 1985. године је на чисту рутину и искуство 

освојила сребрне медаље на првенствима Србије у јуниорској и сениорској 

конкуренцији, затим 1986. године још једну сребрну на сениорском 
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првенству Србије и то је био крај. Окончала је каријеру у осамаестој 

години и више никада није обукла кимоно нити имала икакве везе са 

џудоом. Мајка је два сина и даље живи у Крушевцу.    

Од осталих девојака које су се уписале 1979. године, а које су касније 

освојиле 21 медаљу на првенствима Србије и Југославије, ту су Ратковић 

Наташа, Лутовац Весна, Ратковић Севдалина и Јовановић Весна 

Р а т к о в и ћ   Н а т а ш а 

                                                 

                                      1984.                                                          2021. 

Ратковић Наташа јерођена 14.11.1967. године у Ћуприји. Основну школу 

„Нада Поповић“ и средњу Хемијску школу је завршила у Крушевцу. Џудо 

је почела ра тренира 1979. године у џудо клубу „Крушевац“. На своје прво 

такмичење је изашла наредне 1980. године и одмах освојила златну 

медаљу на првенству Србије за пионире, да би затим наредних година 

својим резултатима исписивала најсјајније странице у историји џудо клуба 

„Крушевац“. Наташа припада групи девојака уз чије име смо годинама 

стављали оно чувено „по први пут“. Највреднији резултат су јој златна 

медаља на првенству Србије за јуниорке, бронзана медаља на првенству 

Југославије за јуниорке и бронзана медаља на међународном купу Загреба 

за сениорке. Има две ћерке и тренутно живи и ради у Берлину у Немачкој.  
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Л у т о в а ц   В е с н а 

                           

                                     1983.                                                               2021. 

Лутовац Весна је рођена 04.01.1964. године у Беранама. У Крушевац се 

доселила 1973. године и ту је завршила основну школу „Драгомир 

Марковић“ и средњу ТШЦ, занимање конфекционар. Двадесет година је 

радила у конфекцијској индустрији „Црвена Звезда“, након чега почиње 

првитани посао. Удата је, има ћерку Марију и сина Бранислава. Живи и 

ради у Крушевцу. Џудо је почела да тренира 1979. године у џудо клубу 

„Крушевац“. Освајач је многобројних медаља, од пионирског до 

сениорског узраста. Највреднији резултати у каријери су јој златна  медаља 

у јуниорској конкуренцији на првенству Србије и сребрна медаља у 

сениорској конкуренцији на првенству Србије. 

Р а т к о в и ћ   С е в д а л и н а 

                          

                                  1983.                                                               2021.   
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Ратковић Севдалина је рођена 04.07.1969. године у Јагодини. Основну 

школу „Нада Поповић“ и средњу Економску је завршила у Крушевцу. 

Џудо је заједно са старијом сестром Наташом почела да тренира 1979. 

године у џудо клубу „Крушевац“. Попут сестре, и она је одмах следеће 

године изашла на своје прво такмичење где је освојила бронзану медаљу. 

Било је то у Београду на првенству Србије за старије пионире. Њен 

највреднији резултат је свакако златна медаља на првенству Србије за 

јуниорке, освојена у Нишу 1984. године. Удата је и има ћерку. Живи и 

ради у Крушевцу. 

Ј о в а н о в и ћ   В е с н а 

                              

                             1981.                                                                     2022. 

Јовановић Весна је рођена 16.08.1966. године у Великом Шиљеговцу. 

Основну школу „Нада Поповић“, као и средњу, занимање хемијски 

техничар је завршила у Крушевцу. Џудо је почела да тренира 1981. године 

у џудо клубу „Крушевац“. Следеће године је почела да се такмичи и то 

одмах у јуниорској конкуренцији. Освојила је бронзану медаљу на 

јуниорском првенству Србије. Исти успех је поновила наредне две године. 

Живи и ради у Крушевцу.                          

Сви ови резултати су допринели великој поппуларности, како самих 

такмичарки, тако и клуба. Позиване су у разне радио и телевизијске 

емисије, а готово да нема листа који није објавио неки текст о њиховом 

успеху. Тако је дневни лист „Спорт“, у то време један од најпрестижнијих 

спортских листова у Југославији, објавио текст о сестрама Вери и Весни 

Лутовац под називом „Сестре на струњачи“. То ме је подсетило на један 

интересантан детаљ везан за клупску историју, а то је да смо кроз читав 
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период  постојања имали увек пар сестара добрих такмичарки које су један 

одређени низ година освајале медаље и тако доприносиле популарности 

џудоа и клуба у граду. 

Поред најпознатијих сестара у клупској историји, а то су наравно  Лутовац 

Весна и Вера, велики траг су оставиле и сестре Ратковић Наташа и 

Севдалина, Петровић Лела и Сања, Јовановић Весна и Валентина, 

Манојловић Гордана и Јелена и Петровић Весна и Виолета, Тоскић 

Невена и Јелена. 

 

Дневни лист „Спорт“, 16.09.1984. 
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На две слике  доле, скоро све девојке које су освојале медаље у свим 

узрасним категоријама од пионира до сениора. 

 

С лева: Тренер Тоскић Драган, Лутовац Весна, Јовановић Весна, Лутовац Вера, 

Милојевић Ирена, Петровић Лела, Милојевић Ивана, (1983) 

 

С лева: Тренер Тоскић Драган, Лутовац Весна, Лутовац Вера, Петровић Лела, 

Ратковић Севдалина, Милојевић Ирена, Милојевић Ивана, (1983) 
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На слици доле чланови клуба, бивши такмичари, који су се такмичили до 

1977. године са најтрофејнијим такмичаркама у историји клуба. 

 

Стоје с лева: Миленковић Предраг, Лутовац Вера, Лутовац Весна, Ратковић Наташа  

Чуче с лева: Видаковић Срђан,Ђокић Братислав, Милановић Момчило 

 

С лева: Милановић Момчило, Марковић Драгослав, Ђокић Братислав 
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У досадашњем представљању клуба, махом сам се бавио такмичарима, 

освајачима медаља, јер по њима се клуб препознаје у јавности. Међутим, 

као што сам на почетку ове књиге рекао, кроз клуб је прошло много 

чланова који нису постигли неке значајније такмичарске резултате, али су 

својим радом, својом харизмом и својом посвећеношћу џудоу оставили 

траг у клубу по значају готово исти као освајачи медаља, јер као што сам 

рекао, освајачи медаља су допринели популарности клуба, ови други 

трајању клуба. Као по неком неписаном правилу, освајачи медаља, 

поготово они најбољи, са престанком такмичарске каријере напуштали су 

и џудо и клуб. Ови други су дуги низ година остајали у клубу и кроз 

различите форме активности значајно допринели опстанку клуба и развоју 

неких нових такмичара. Један од таквих је Милановић Момчило.  

Милановић Момчило је рођен 05.07.1962. године у Крушевцу, где је 

завршио основну школу „Бранко Радичевић“ и средњу економску школу. 

Радио је у Васпитно поправном дому у Крушевцу где се и пензионисао 

2016. године. Пензионерске дане проводи у селу Макрешане надомак 

Крушевца .Има два сина, Јанка и Игора. Игор је кренуо очевим стопама и 

неколико година био веома активан члан џудо клуба „Крушевац“, како на 

тренинзима тако и на такмичењима. Игору сам иначе био и асистент на 

предмету „Џудо и самоодбрана“ док је студирао на Факултету за спорт и 

физичко васпитање Универзитета у Приштини. Момчило је џудо је почео 

да вежба 1977. године. Остао ми је у сећању као изузетно вредан и 

посвећен прецизности извођења техника. Један је од најбољих техничара 

које сам икада тренирао. Често ми је, када су му то обавезе дозвољавале, 

помагао у раду. Због његове префињене технике било је право задовољство 

с њим радити демонстрације. По престанку активног вежбања једно време 

(1987-2002) је био ангажован у раду клупских органа. 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 
 

 

 

Драган Тоскић демонстрира технику таи отоши на Милановић Момчилу, (1984) 

 

Драган Тоскић демонстрира технику учи мата на Милановић Момчилу, (1984) 
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Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 1984. години 

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Ратковић Севдалина Ниш Србија јуниори 48 1 

2. Лутовац Вера Ниш Србија јуниори 52 1 

3. Лутовац Вера Ниш Србија сениори 52 3 

4. Лутовац Весна Ниш Србија сениори 61 3 

5. Јовановић Весна Ниш Србија сениори 61 3 

6. Лутовац Вера К. Гора Југославија сениори 52 3 

7. Лутовац Вера Нови Сад Југославија јуниори 52 1 

8. Вујичић Гордана Ниш ужа Србија пионири 46 3 

9. Милојевић Ирена Ниш ужа Србија пионири 52 1 

10. Егерић Бобан Ниш ужа Србија пионири 64 3 

11. Милојевић Ирена Пожаревац Србија пионири 52 2 

12. Петровић Лела Пожаревац Србија пионири 52 3 

13. Егерић Бобан Пожаревац Србија пионири 64 2 

 

1 9 8 5 . 

Полагање за појасеве у 1985. години је одржано 07. јануара. 

За жути појас су положили: 

Андрејић Ивица, Арсић Бобан, Арсић Бранкица, Васић Дејан, Величковић 

Данијела, Вуловић Лела, Вучић Драгиша, Гајић Саша, Давидовић Вања, 

Живковић Саша, Јевтић Игор, Јелић Бранислав, Ковачевић Сања, Крстић 

Горан, Крстић Срђан, Милетић Тања, Младеновић Слађана, Петковић 

Дејан, Петковић Марина, Петронијевић Естела, Ристић Добросав, Ристић 

Часлав, Рогина Жаклина, Ружић Драгана, Савић Славиша, Стевановић 

Александар, Стевић Данијела, Тодоровић Јелена. 

За наранџасти појас су положили: 

Брадић Срећко, Вујичић Гордана, Ђорђевић Милан, Жарковић Снежана, 

Здраковић Лела, Ковинић Александар, Ковинић Горан, Лазаревић Милош, 

Матејић Александар, Матић Слађан, Милошевић Бобан, Радојковић 

Владимир, Рајковић Ненад, Ристић Далибор, Симоновић Далиборка, 



 

 

79 
 

Таировић Јовица, Трифуновић Данијел, Трифуновић Данијела, Цојић 

Дејан. 

За зелени појас су положили: 

Дервишевић Александар, Лукић Милан, Стојановић Војкан. 

За плави појас су положили: 

Милојевић Ирена, Милојевић Ивана, Богојевић Властимир, Манојловић 

Јелена, Бабић Андреја, Величковић Јован. 

За браон појас су положили: 

Ђошић Игор, Живојиновић Душан. 

Моје слутње да су брилијантни резултати остварени у 1984. години уједно 

и почетак краја једне непоновљиве генерације из 1979. године полако 

почињу да добијају своју потврду у 1985. години. Финансијска ситуација у 

клубу је била изузетно тешка. Због недостатка термина за вежбање нисмо 

извршили чак ни упис нових чланова. Далеко од тога да је ово била 

неуспешна година, напротив. Када се погледају постигнути резултати, та 

1985. година би се могла сврстати у једну од успешнијих,  јер су Вера и 

Весна на јуниорском првенству Србије освојиле сребрну и бронзану 

медаљу, док су на сениорском првенству Србије обе освојиле сребрне 

медаље. Палигорић Братислав је на првенству уже Србије у јуниорској 

конкуренцији освојио златну медаљу, а на првенству Србије сребрну 

медаљу. Неко ко буде ово читао вероватно ће се запитати чему уз овакве 

резултате мој песимизам у погледу њихове даље спортске каријере. Па 

зато што ја знам како су те медаље освојене, а освојене су као кредит 

минулог рада, рутински и на искуство. Таквим начином није се могло дуго. 

Ако се томе дода да су  сестре Ратковић Наташа и Севдалина као и 

Јовановић Весна окончале такмичарске каријере, да су то исто учинили 

Раденковић Ивица и Урошевић Божидар који су отишли на студије у Ниш, 

затим Палигорић Братислав који је отишао на студије у Београд, јасно је да 

се ближио крај једне генерације која је златним словима исписала 

најблиставије странице у историји клуба. На моју срећу и на срећу клуба, 

за Урошевић Божидара и Раденковић Ивицу то није био крај, већ 

привремени одлазак, јер су се након завршетка студија, вратили у 

Крушевац и клуб. Својим ангажовањем и радом у управном одбору, дали 
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су немерљив допринос опстанку и развоју клуба, а за Урошевић Божидара 

слободно могу рећи да је неко без кога је у задњих 20 година немогуће 

уопште и замислити функционисање клуба.    

У р о ш е в и ћ  Бо ж и д ар 

                              

                                1983.                                                                   2021. 

Урошевић Божидар је рођен 06.01.1965. године у Крушевцу, где је 

завршио основну школу „Јован Јовановић Змај“ и средњу машинску при 

Техничко школском центру. Џудо је почео да тренира 1979. године. Одмах 

се видело да се ради о изузетном таленту. Након само неколико месеци 

тренирања положио је за жути појас и на свом првом учешћу на неком 

званичном првенству освојио је златну медаљу у конкуренцији нада. Након 

тога је освајао медаље на сваком такмичењу на којем је учествовао. 

Нажалост, по тадашњем закону у Југославији, мушкарци су морали одмах 

након завршетка средње школе да иду у војску, те је тако и Божидар 1983. 

године отишао на одслужење војног рока  по повратку из војске започиње 

студије на Филозофском факултету у Нишу – одсек за физичку културу. 

Дипломирао је 1990. године и стекао звање дипломираног професора 

физичке културе. Већ 1991. године заснива радни однос у основној школи 

„Свети Сава“ у Читлуку код Крушевца где и данас ради као професор 

физичког васпитања. Своје активно учешће у раду клуба је започео 1997. 

године избором за члана председништва. Треба рећи да је Бошко и пре тога 

увек био ту да помогне клубу када и где затреба. Између осталог, 1987. 

године је био члан радног предесдништва на изборној конференцији клуба. 

За потпреседника клуба је изабран 2002. године и на тој функцији се 

налази и данас. Наравно, осим лепог назива, ничег лепог нема у функцији 
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потпреседника, а поготово када је тај неко мој потпреседник, јер Бошко 

ради управо оно што сам ја некада радио, од контаката са представницима 

савеза, општине, средстава јавног информисања, преко прављења планова 

и звештаја о раду, па до најобичнијег правдања рачуна и утрошених 

средстава. Ја му често у шали кажем да, ако му је то нека утеха, он 

физикалише као потпреседник, а ја сам то радио са много мање звучном 

функцијом, као секретар клуба. Сви у клубу се надамо и верујемо да ће 

Бошка још дуго држати ова енергија и воља да скоро сво своје слободно 

време посвети клубу, јер то је одувек био и вероватноће ће још дуго остати 

принцип и рецепт по којем живе и опстају клубови попут нашег. Бошко је 

ожењен супругом Тањом са којом има ћерку Мају и сина Филипа кога 

ћемо такође упознати на страницама ове књиге, јер је Филип пошавши 

очевим стопама почео да тренира џудо и остао упамћен као члан, 

такмичарски најдуговечније генерације у историји клуба. 

Р а д е н к о в и ћ   И в и ц а 

                           

                                   1983.                                                                2020. 

Раденковић Ивица је рођен 21.03.1963. године у Крушевцу, где је 

завршио основну школу „Јован Јовановић Змај“. У Техничко школском 

центру је завршио за Машинског техничара, конструктора алата. Након 

тога уписује машински факултет у Нишу на којем дипломира 1989. године 

и стиче звање машинског инжињера. У школи у којој је као ђак стицао 

средње образовање, садашња Прва техничка школа Крушевац, 1991. 

године заснива радни однос у настави, где и данас ради. Ожењен је 

супругом Слађаном са којом има сина Николу, о којем ћемо такође читати 

у наставку ове књиге, јер је и Никола попут Филипа члан такмичарски 
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најдуговечније генерације у историји клуба, а уз то је и најтрофејнији члан 

те генерације. Ивица је џудо почео да вежба 1981. године. Освајач је 

многобројних медаља на званичним првенствима државе. 

П а л и г о р и ћ   Б р а т и с л ав 

                      

                                      1983.                                                           2021. 

Палигорић Братислав је рођен 26.04.1964. године у Крушевцу, где је и 

завршио основну школу „Јован Поповић, као и средњу школу ТШЦ-

Техничар за просторно планирање. Након тога уписује и дипломира на 

ветеринарском факултету у Београду. Након завршетка факултета једно 

време се бавио естрадом и био је веома успешан естрадни менаџер, да би 

се касније посветио приватној ветеринарској пракси. Џудо је почео да 

тренира 1979. године у џудо клубу „Крушевац“. Освајао је медаље на свим 

нивоима такмичења, од пионира до јуниора. У историји клуба ће остати 

запамћен као први освајач златне медаље на првенствима Србије у 

конкуренцији нада, као и први освајач неке медаље на првенствима 

Југославије у конкуренцији нада (бронзана медаља на првенству 

Југославије у Скопљу, 1982. године). Преминуо је изненада 28.01.2022. 

године. 

На уштрб ове сјајне генерације, мало сам запоставио неке нове клинце који 

су стално долазили и редовно у пионирској конкуренцији освајали медаље, 

али у спорту је то тако, прича се само о најбољима. Ови нови клинци су 

талентовани и добри у пионирској конкуренцији, али да би добили 

значајније место на страницама ове књиге морају да оставе и значајнији 

траг у животу клуба и ту не мислим само на такмичарске резултате. За то 
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је наравно потребно време, а до тада им припада место у табеларним 

приказима и на фотографијама. 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 1985. години 

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Лутовац Вера Београд Србија сениори 52 2 

2. Лутовац Весна Београд Србија сениори 61 2 

3. Живојиновић Душан Ниш ужа Србија с.пионири  1 

4. Ђорђевић Милан Ниш ужа Србија с.пионири  2 

5. Палигорић Братислав Ниш ужа Србија јуниори 95 1 

6. Лутовац Вера Ниш Србија јуниори 52 2 

7. Лутовац Весна Ниш Србија јуниори 61 3 

8. Палигорић Братислав Београд Србија јуниори 95 2 

9. Савић Славиша Ниш ужа Србија м.пионири 26 3 

10. Рајковић Ненад Ниш ужа Србија м.пионири 26 3 

11. Ђошић Игор Ниш ужа Србија м.пионири 32 3 

12. Гајић Саша Ниш ужа Србија м.пионири 54 2 

13. Милојевић Ивана Ниш ужа Србија м.пионири 46 1 

 

1 9 8 6 . 

Полагање за појасеве у 1986. години је одржано 07. јануара. За жути појас 

је полагало само неколико такмичара, будући да због проблема са 

терминима за вежбање нисмо уопште вршили упис нових чланова. 

За жути појас су положили: 

Ристић Невенка, Стевановић Славиша, Ћоћић Владимир, Шумаковић 

Слађана. 

За наранџасти појас су положили: 

Јелић Бранислав, Крстић Горан, Крстић Срђан, Петковић Дејан, Ристић 

Часлав, Стевановић Александар, Тричковић Владимир. 
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За зелени појас су положили: 

Брадић Срећко, Ђорђевић Милан, Ковинић Александар, Ковинић Горан, 

Матејић Александар, Миладиновић Јовица, Рајковић Ненад, Ристић 

Далибор. 

За плави појас је положио: 

Лукић Милан. 

За браон појас су положили: 

Манојловић Јелена, Милојевић Ивана, Милојевић Ирена. 

На почетку године, тачније 26.02.1986. године одржана је ванредна 

конференција клуба, због промене неких законских одредби око дужине 

мандата председника клуба или како се то тада звало председавајућег 

председништва.  

На предлог Петровић Радомира, дотадашњег председника, за новог је 

изабран Милошевић Драгиша. Састав председништва до прве редовне 

конференције која је требало да се одржи 1987. године је остао исти. 

М и л о ш е в и ћ  Д р а г и ш а 

 

Пети председник клуба 
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На овом месту бих требао, као уосталом и о свим председницима, да кажем 

неколико речи о Милошевић Драгиши, али нисам знао како да започнем 

представљање човека који је по својим људским и моралним врлинама био 

једноставно речено ванвременски и за тадашње и за садашње време. Имам 

66 година, што се може сматрати већ солидним животним искуством и 

морам признати да у свом животу никада нисам ни пре ни после њега срео 

сличног човека. Он је годинама као мој најбољи друг долазио у клуб, био 

упознат са сваким детаљем рада клуба. Био је члан председништва клуба 

од 1980. до 1986. године. Сви проблеми клуба били су и његови проблеми, 

јер је он клуб доживљавао као своју другу кућу. Њега није требало питати 

за помоћ, он је сам долазио и нудио помоћ, шта год то било, превоз деце на 

такмичење, скупљање пара да се плати такмичарска котизација, 

једноставно Драгиша је био ту да помогне. На крају му се та доброта обила 

о главу, како сам ја у шали говорио, јер је морао прихватити место 

председника, једину ствар коју он никада у животу не би прихватио да га ја 

нисам молио. Када кажем не би, није у путању било бежање од тешке 

финансијске ситуације и гомиле проблема који су притискали клуб, већ 

просто у питању била његова скромност која није познавала такву врсту 

јавног експонирања. Остао је на месту предедника до 1992. године и 

мислим да за сво то време није пропустио ни један тренинг клуба, осим 

када је био на послу. Од 1992. године је остао у клубу у својству члана 

председништва, све до 1997. године. Иако му се здравље озбиљно 

погоршало, користио је сваку прилику када је могао да нас обиђе у клубу. 

Милошевић Драгиша је иначе рођен 1954. године у Текијама код 

Крушевца. Основну школу „Владислав Савић Јан“ је завршио у 

Паруновцу. Средњу школу „Техничко школски центар“ је такође похађао и 

завршио у Крушевцу. По занимању је био погонски електричар за 

аутоматику. Тај бескрајно добар и племенит човек је преминуо 1999. 

године после дуге и тешке болести.     

Испоставило се да је 1985. године била и последња година у такмичарској 

каријери Лутовац Весне. Сјајна такмичарка и надасве сјајна особа је заувек 

оставила џудо 1986. године и посветила се неким новим стварима у 

животу. Лутовац Вера је 1986. године изашла, као што смо сви и 

претпостављали, на своје последње такмичење. Било је то сениорско 

првенство Србије. Освојила је сребрну медаљу. 
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Ова година ће нажалост остати у лошем сећањеу и по јако тешкој 

финансијској ситуацији у клубу, тако да су највећи број такмичења и 

турнира финансирали сами такмичари. Сналазили смо се како смо знали и 

умели, а то ће на жалост у будућности постати стандардни модел 

функционисања клуба. Те године смо учествовали на купу Загреба и 

премда сам рекао да у овој књизи нећу презентирати резултате постигнуте 

на турнирима из простог разлога што постоје турнири где се у категорији 

појаве четири такмичара и наравно сва четири добију медаље, за два 

турнира морам да кажем неколико речи. Један је куп Загреба на коме је те 

1986. године учествовало 400 такмичара из целе Југославије, а други је 

међународни турнир „Нагаока“ у Љубљани, где су рецимо 1984. године, 

поред џудиста из целе Југославије учествовали и џудисти из Италије, 

Аустрије, Немачке и Пољске. О каквој се конкуренцији радило говори 

податак да је у категорији до 65 кг у сениорској конкуренцији у којој се 

такмичио Живојиновић Милан, било 30 такмичара. Била је то за нас 

сувише јака конкуренција и Милан је деобом 5.-8. места, слободно можемо 

рећи направио право мало изненађење. Најбољи резултат, што се ова два 

турнира тиче, смо постигли 1982. године на купу Загреба када су Ратковић 

Наташа у сениорској и Урошевић Божидар у пионирској конкуренцији 

освојили бронзане медаље. 

Од значајнијих активности у 1986. години треба споменути помоћ коју смо 

пружили нашем џудисти Божовић Миливоју приликом оснивања џудо 

клуба у Трстенику. Миливоје, иначе трстеничанин, почео је џудо да вежба 

1979. године и до оснивања клуба у Трстенику редовно је путовао на 

релацији Трстеник-Крушевац изоставши за све те године са свега неколико 

тренинга. Он је један од оних који нису освајали медаље, нити имали 

медијску пажњу, али су у џудоу оставили неизбрисив траг, радећи лепе 

ствари за децу у неком малом месту као што је Трстеник. 

Та  1986. година остаће запамћена, у позитивном смислу, по упису нових 

чланова. Као што сам већ рекао, због недостатка термина за вежбање, у 

1985. години нисмо вршили упис нових чланова. Пошто смо тај проблем 

решили, у 1986. години смо поново извршили упис нових чланова, али 

смо, искрено говорећи, помало стрепели за одазив, јер време је страшан 

судија и чим се у том времену направи чак и мала пауза, постоји могућност 

казне, а то је заборав. На нашу срећу, испало је да смо безразложно 

стрепели. Резултати које смо постизали у претходних неколико година се 
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очигледно нису заборавили и даље су били магнет за неке нове чланове. Те 

године смо извршили најбољи упис у дотадашњој историји клуба, а једна 

од лепших ствари у том упису је што смо међу новоуписаним члановима 

добили будућу шампионку која ће један дужи низ година освајати медаље, 

те на најлепши могући начин представљати клуб и бити узор неким новим 

девојчицама које ће због ње почети да вежбају џудо. Њено име је 

Димитријевић Данијела.     

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 1986. години 

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Лутовац Вера  Ниш Србија сениори 52 2 

2. Петковић Дејан Зајечар ужа Србија с.пионири 64 1 

3. Ђорђевић Милан Зајечар ужа Србија с.пионири 52 3 
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ПЕРИОД 1987-1997 

 

1 9 8 7 . 

Полагање за појасеве у 1987. години је одржано 07. јануара. 

За жути појас су положили: 

Аксентијевић Александар, Аксентијевић Ивица, Бимбашић Ирена, 

Бисерћић Данијела, Бисерчић Јадранка, Бићанин Ивана, Блажић Јован, 

Бојић Владимир, Васић Марко, Вујичић Саша, Вукадиновић Маријана, 

Вулић Дејан, Вуловић Марија, Вучковић Ненад, Годић Игор, Годић Ирена, 

Дамјановић Бојан, Димитријевић Бојан, Димитријевић Данијела, 

Димитријевић Дарко, Димитријевић Иван, Дрваревић Ивана, Дрваревић 

Игор, Ђурић Ненад, Живковић Иван, Ивановић Данијела, Илић Данијела, 

Исајловић Слађана, Јаковљевић Иван, Јанић Ана, Јашаревић Саша, 

Јовановић Александар, Јовановић Дејан, Јовановић Ивана, Јоцић 

Братислав, Кричак Јасмина, Лукић Славица, Марковић Божидар, Мијовић 

Валентина, Миленковић Бојан, Миленковић Млађан, Милићевић Јован, 

Миличевић Дејан, Михајловић Дијана, Недељковић Игор, Николић 

Данијела, Обрадовић Сандра, Павичевић Михајло, Петровић Јелена, 

Радовановић Владимир, Радовић Бојан, Радосављевић Влада, Рајић Јаблан, 

Рајић Милица, Савић Валентина, Савић Срђан, Симић Миодраг, 

Сремчевић Ивица, Станишић Станко, Стојановић Бранкица, Стојановић 

Сања, Стојковић Мајда, Тодоров Милутин, Ћирковић Иван, Угреновић 

Срђан, Чолаковић Јасмина. 

За наранџасти појас су положили: 

Андрејић Ивица, Илић Мирослав, Кушић Сања, Ристић Невенка, Стевовић 

Саша. 
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За зелени појас су положили: 

Крстић Горан, Крстић Срђан, Петковић Дејан, Радојковић Владимир, 

Ристић Часлав, Симић Драгољуб, Стевановић Александар, Цојић Дејан. 

За плави појас су положили: 

Ђорђевић Милан, Ковинић Александар, Ковинић Горан, Матејић 

Александар, Миладиновић Јовица, Рајковић Ненад, Ристић Далибор. 

За браон појас су положили: 

Величковић Јован, Урошевић Божидар. 

Редовна годишња конференција клуба је одржана 28.02.1987. године. У 

радно председништво су изабрани: за председавајућег Петровић Радомир а 

за чланове Милојевић Ирену и Урошевић Божидара. Записничар је био 

Раденковић Ивица, а оверачи записника Ристић Невенка и Вељковић 

Тиодор. У верификациону комисију су изабрани Илић Мирослав као 

предсеник, а Симоновић Далиборка и Милошевић Првослав као чланови. 

У кандидациону комисију су изабрани: за предедника Рајковић Иван, за 

чланове Петковић Дејан и Миленковић Предраг. По неким прописима који 

су се иначе у то време често мењали, конференција клуба је морала да има 

председника, потпреседника и секретара, па иако нам баш није била 

најаснија њихова улога, следећи прописе изабрали смо: за предедника 

Поповић Владана, за потпреседника Рајковић Ивана и за секретара Лазић 

Срђана. На овој конференцији је усвојен нови статут клуба. Као што сам 

већ рекао, у то време су се често мењали закони у области спорта које смо 

ми били у обавези да пратимо и прилагођавамо своје правилнике уредбама 

и законима које је доносила држава. Често су то биле више козметичке 

него неке суштинске промене. Тако се сада по новом статуту 

председништво клуба звало управни одбор, а одбор самоуправне 

друштвене контроле, надзорни одбор. Оно што је специфично за ту 

конференцију је састав новог управног одбора. Наиме, схвативши, или 

боље речено помиривши се с тим, да за џудо никада неће бити неких 

бољих дана када је финансијска ситуација у питању, решио сам да онда у 

председништво доведем што више људи из џудоа, који ће барем да 

разумеју оно чиме се бавимо, да не буде као што је причао прослављени 

кошаркаш Мока Славнић, „дођу у управу клуба и одмах седну на клупу 

поред играча, а кад наши дају кош они скоче и викну, го“. 
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Од девет чланова председништва, седам су били што бивши, што активни, 

такмичари, што рекреативци, али углавном сви џудисти. 

У управни одбор су изабрани (по азбучном реду):  

Манојловић Јелена, Миладиновић Јовица, Милошевић Драгиша, 

Петковић Дејан, Петровић Лела, Понорац Бранислав, Тоскић Драган, 

Шошић Милица. 

У надзорни одбор су изабрани: 

Динић Небојша (председник), Живојиновић Миливоје (члан) и 

Ђорђевић Милан (члан). 

У дисциплинску комисију су изабрани: 

Милановић Момчило (председник), Лутовац Весна (члан) и 

Миленковић Предраг (члан). 

За председника клуба је изабран Милошевић Дргиша који је ту функцију 

обављао и у претходне две године. Ја сам као и до тада, поред тренерског 

посла, обављао и функцију секретара. 

Што се тиче активности клуба и резултата у 1987. години, показало се да је 

народна изрека „по јутру се дан познаје“ потпуно исправна у случају 

Димитријевић Данијеле. Већ на првим тренинзима у 1986. години је 

показала да се ради о изузетном таленту, што је и потврдила на првом 

такмичењу на које је изашла. Након осам месеци вежбања, што је за џудо 

релативно кратак период, на првенству уже Србије за наде освојила је 

сребрну медаљу. Наравно, уз Данијелу коју спомињемо, јер је као што смо 

већ рекли, један дужи низ година била прва перјаница клуба, редовно су се 

сваке године појављивали неки нови клинци који су освајали медаље, који 

у такмичарском смислу нису дуго трајали, али су зато допринели да клуб 

дуго траје и да дочека педесети рођендан. 

У 1987. години десио се један веома важан догађај за клуб. Ценећи 

резултате које сам годинама уназад постизао са клубом, челници општине 

су у договору са Савезом организација за физичку културу, познатијом под 

називом СОФК-а, донели одлуку да будем примљен у стални радни однос 

на место тренера клуба. Колико је то био велики успех и за клуб и за мене, 

може се закључити уколико се зна чињеница да смо у то време били један 



 

 

92 
 

од ретких клубова у целој земљи који су имали тренера у сталном радном 

односу. Секретар СОФК-е у то време је био Здравковић Десимир-Ћеса, 

слободно можемо рећи, легендарни спортски радник. Џудо клуб 

„Крушевац“ је имао ту срећу да је дуги низ година име тог човека било на 

неки начин повезано са нашим клубом. Он је 1969. године био један од 

једанаесторице оснивача клуба. Био је секретар СОФК-е 1974. године када 

су клуб, председник Лазаревић и нас тројица такмичара добили годишње 

награде СОФК-е за постигнуте резултате у тој години. На истој функцији 

је био и 1984. године када сам добио Новембарску награду као 

најуспешнији тренер  и сада када сам примљен у радну заједницу СОФК-е 

као тренер џудо клуба.  

Десимир Здравковић-Ћеса је рођен 1928. године. Осим што је био велики 

спортски радник, Ћеса је био и изванредан спортиста, атлета каквог је 

данас у време професионализма и уске специјализације готово немогуће 

наћи. Бавио се атлетиком, одбојком и фудбалом, а посебан куриозитет је 

чињеница да је истовремено био играч фудбалског клуба „Напредак“ и 

одбојкашког клуба „Крушевац“. Након завршетка гимназије у Крушевцу 

1950. године, наставља школовање на Вишој школи за физичку културу у 

Београду (ДИФ). У Економској школи у Крушевцу, где је радио као 

наставник физичког васпитања, 1953. године гради отворен терен за 

одбојку и формира нову одбојкашку екипу. Економска школа у којој је 

радио је годинама важила за прави расадник талентованих одбојкаша.  
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Одлука о примању у радни однос на место тренера џудо клуба „Крушевац“ 
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Шести с лева, обележен бројем 1, Десимир Здравковић Ћеса као члан ФК „Напредак“, 

(1950) 

 

Десимир Здравковић Ћеса, последњи с лева као тренер одбојкашке екипе 

Ћеса је сигурно један од најзаслужнијих људи за послератни развој одбојке 

у Крушевцу. Оснивач је женске одбојкашке екипе 1964. године  и као што 

смо рекли у самом уводу, један је од једанаесторице оснивача џудо клуба 

„Крушевац“ 1969. године. Иако је још давне 1945. године као десни бек 

одиграо прву утакмицу за ФК „Напредак“ и по томе био можда и 

најпрепознатљивији у свету спорта, касније као спортски радник посебну 

симпатију је гајио за такозване мале спортове и клубове. Имао је визију да 
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приближи спорт у сваку месну заједницу и у свако село. Био је учесник и 

организатор многих аматерских спортских манифестација, од уличних трка 

па до сеоских спортских игара општине Крушевац, које су у његово време 

доживеле прави процват. Добитник је бројних спортских признања и 

одликовања. Умро је у Крушевцу 1997. године. 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним  

такмичењима у 1987. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Димитријевић Данијела Чачак ужа Србија наде 40 2 

2. Петковић Дејан Чачак ужа Србија наде 70 3 

3. Ђорђевић Борис Чачак ужа Србија наде 70 3 

4. Димитријевић Данијела Београд Србија наде 40 3 

5. Петковић Дејан Ниш ужа Србија јуниори 65 3 

6. Миладиновић Јовица Ниш ужа Србија јуниори 71 3 

7. Милојевић Ивана Београд Србија јуниори 61 3 

   

1 9 8 8 . 

Полагање за појасеве у 1988. години је одржано 06. јануара. 

За жути појас су положили: 

Башић Светлана, Васић Иван, Глушица Далибор, Глушица Игор, Илчић 

Александар, Јовановић Александар, Јовановић Никола, Комленовић 

Радмила, Костић Слободан, Матић Марија, Мијатовић Саша, Милетић 

Срђан, Миловановић Златко, Милутиновић Дејан, Панић Ивица, Петровић 

Драган, Радуловић Снежана, Сенић Владимир, Симић Бранислав. 

За наранџасти  појас су положили: 

Аксентијевић Ивица, Вулић Дејан, Годић Игор, Годић Ирена, Дамјановић 

Бојан, Димитријевић Данијела, Димитријевић Дарко, Јовановић Ивана, 

Миленковић Бојан, Миленковић Млађан, Миличевић Дејан, Николић 

Данијела, Павичевић Михајло, Радовић Бојан, Савић Валентина, 

Стојановић Сања. 
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За зелени  појас је положила: 

Кушић Сања. 

За плави појас је положио: 

Петковић Дејан. 

За браон појас је положио: 

Миладиновић Јовица. 

Из извештаја о раду клуба за 1988. годину може се видети сва тежина 

услова у којима смо радили. Реализација зацртаних планова се најчешће 

састојала од доношења одлука о томе којих ћемо се акција одрећи због 

недостатка финансијских средстава, а морали смо да одустанемо од готово 

свих планираних активности осим званичних првенстава. Наравно, знали 

смо да ће неучествовање на школама џудоа и турнирима показати свој 

негативни ефекат у годинама које су следиле, али се ту једноставно ништа 

није могло урадити. Наш главни циљ у планирању би се могао сажети у 

једну једину идеју, а то је, преживети некако ову годину. Звучи мало 

необично када се о спортским резултатима говори на крају извештаја, а 

поготово ако се зна да ти резултати, с обизором на услове под којим се 

остварени, уопштеи и нису лоши. Поређења ради, у 1988. години смо на 

званичним првенствима освојили дванаест медаља,  пет више него у 1987. 

години. Епитет најуспешнијег такмичара у 1988. години свакако припада 

Димитријевић Данијели која је освојила три медаље, једну златну и две 

бронзане.     

Значајно за џудо спорт уопште је чињеница да је те године по први пут у 

програм Олимпијских спортских игара школске омладине Србије, као 

спортска дисциплина, уврштен и џудо. У квалификацијама за учешће на 

играма, џудисти  Крушевца су у конкуренцији основних школа освојили 

три прва места, а у конкуренцији средњих школа четири прва места. Уз 

њих, у финалу се борило још осам такмичара џудо клуба „Крушевац“. 

Тог лета 1988. године смо започели нешто што смо касније у сиротињским 

годинама које су долазиле често користили. Будући да себи нисмо могли 

приуштити одласке на припреме и кампове, окренули смо се ономе што 

смо имали бесплатно и у близини. Организовали смо тренинге током целог 
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лета у клубу и то на отвореном, а суботом смо одлазили на излете на 

планину Јастребац где смо уз тренинг и дружење организовали и разна 

забавна такмичења. 

Годишња конференција клуба одржана је 09.12.1988. године. Радно 

председништво су чинили Иличић Радослав као председник и Милошевић 

Драгиша и Петровић Лела као чланови. Записничар је био Ранђеловић 

Милан, а оверачи записника Милошевић Првослав и Милојевић Ирена. 

Верификациону комисију су чинили Илић Мирослав и Петковић Дејан. Уз 

стандардне тачке дневног реда, треба споменути и избор два нова члана 

председништва. Уместо Миладиновић Јовице који је одлазио на 

одслужење војног рока и Манојловић Јелене која је оставку поднела из 

породичних разлога, за нове чланове председништва су изабрани 

Пуношевац Зоран, бивши такмичар и Ђокић Небојша, такође бивши 

активни вежбач. Једна од тачака дневног реда је била и формирање одбора 

за обележавање једног важног јубилеја у 1989. години а то је 20 година 

постојања клуба. У одбор су изабрани: Илчић Радослав, Тоскић Драган, 

Милошевић Драгиша, Ђокић Небојша и Пуношевац Зоран.   

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 1988.  години 

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Рајковић Ненад Чачак ужа Србија с.пионири 31 3 

2. Димитријевић Дарко Чачак ужа Србија с.пионири 46 3 

3. Димитријевић Данијела Чачак ужа Србија наде 46 1 

4. Петровић Сања Чачак ужа Србија наде 46 3 

5. Милојевић Ивана Чачак ужа Србија наде 61 1 

6. Глушица Далибор Чачак ужа Србија наде 55 3 

7. Крстић Горан Чачак ужа Србија наде 55 3 

8. Петковић Дејан Чачак ужа Србија наде 70 3 

9. Димитријевић Данијела Чачак Србија наде 46 3 

10. Милојевић Ивана Чачак Србија наде 63 3 

11. Рајковић Ненад Чачак Србија с.пионири 34 2 

12. Димитријевић Данијела Бор Србија јуниори 52 3 

 

 



 

 

98 
 

1 9 8 9 . 

Полагање за појасеве у 1989. години је одржано 05. јануара 

За жути појас је положио: 

Петровић Горан. 

За наранџасти  појас су положили: 

Глушица Далибор, Јовановић Александар, Јовановић Никола, Јовић Мира, 

Комленовић Радмила, Мијатовић Саша, Милетић Срђан, Петковић 

Јасмина, Сенић Владимир. 

За зелени  појас су положили: 

Димитријевић Данијела, Јовановић Ивана. 

За браон појас су положили: 

Петковић Дејан, Стевановић Александар. 

Из летимичог погледа на списак кандидата који су полагали за појасеве се 

може видети истинитост народне умотворине, да од горег има горе. Због 

катастрофалних услов за рад, пред крај 1988. године нам се потпуно осула 

школа џудоа, а са радом су престали  и неки старији вежбачи и такмичари, 

што је резултирало приказаним изласком кандидата на полагању за 

појасеве. Изашли смо само на три такмичења и са сва три донели медаље, 

које своју праву вредност добијају тек онда ако се зна да су освојене у 

условима када смо више од шест месеци остали без одговарајуће сале за 

тренинг и да се у појединим периодима вежбало под отвореним небом, 

неретко по киши или снегу као што је био случај у јануару месецу. Ова 

година је требало да буде слављеничка и да се обележи један леп јубилеј, а 

то је 20 година постојања џудо клуба „Крушевац“. Јасно је да у ситуацији и 

условима у којима смо радили никоме није било ни до каквог славља и 

обележавања јубилеја. 
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Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 1989. години  

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Рајковић Ненад Ниш ужа Србија м.пионири 34 1 

2. Рајковић Ненад Бор ужа Србија с.пионири 34 1 

3. Јовановић Ивана Бор ужа Србија наде 63 3 

4. Рајковић Ненад Чачак Србија с.пионири 34 3 

 

1 9 9 0 . 

Полагање за појасеве у 1990. години је одржано 29. децембра. 

За жути појас су положили: Блажић Снежана, Васић Кристина, Дељанин 

Ивана, Димић Тања, Дреновац Биљана, Илчић Ана, Карајовић Предраг, 

Ковачевић Весна, Ковачевић Виолета, Мијовић Славољуб, Миленковић 

Тијана, Милетић Милан, Миловановић Дејан, Милојевић Тања, 

Милосављевић Драгана, Митић Владан, Нешић Нела, Нешковић Ненад, 

Николић Маја, Николић Предраг, Обрадовић Станка, Пејчић Сандра, 

Петковић Александар, Петровић Марина, Пешић Сања, Радовановић 

Миљана, Радојковић Маја, Ристић Јелена, Савић Снежана, Симић Бојана, 

Симић Синуела, Спасојевић Сузана, Станојевић Дејан, Стевановић 

Милена, Ћаловић Оливера, Ћаловић Предраг, Чапаковић Сања. 

За наранџасти  појас је положила: 

Стојковић Лидија. 

За зелени  појас су положили: 

Глушица Далибор, Дамјановић Бојан, Комленовић Радмила, Петковић 

Марина, Станковић Бојан. 

За плави појас су положили: 

Димитријевић Данијела, Милетић Драган, Стевовић Саша. 

Велики проблеми које смо имали у претходној години са салом за вежбање 

натерали су нас да се озбиљно позабавимо реорганизацијом клуба, како у 
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начину селекције полазника тако и у промени термина за тренинге. За 

вежбање смо добили салу „Соко“, у терминима које нико други није хтео, а 

то је отприлике од 11чсова пре подне до 14 часова после подне, али када 

пола године немате никакву салу, све што добијете је добродошло. Шта 

смо ми урадили? У сарадњи са професорима физичког васпитања из 

основне школе „Драгомир Марковић“ извршили смо једну врло квалитетну 

пропагандну презентацију џудо спорта а затим и стручну селекцију 

заинтересованих девојчица. Од укупног броја пријављених, изабрали смо 

њих двадесет. Тренинзи су се због термина које смо добили одржавали или 

пре наставе или после завршетка нставе. Испоставили се да је то чак и 

добро, јер нису губили време на додатно долажење на тренинге, поготово 

ако се зна да се сала „Соко“ налази одмах преко пута основне школе 

„Драгомир Марковић“. Не знам да ли смо направили добру селекцију или 

смо просто имали среће, тек испоставило се да је на помолу била једна 

нова фантастична генерација, изузетно талентована и оно што је све теже 

било пронаћи у генерацијама које су долазиле, невероватно 

дисциплиноване и упорне. 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 1990. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Савовић Драган Светозарево у.Србија наде 85 1 

2. Димитријевић Данијела Светозарево Србија јуниори 56 1 

3. Стевовић Саша Светозарево Србија јуниори 95 3 

 

1 9 9 1 . 

За жути појас су положили: Андрејић Немања, Арсић Марија, Блажић 

Јелена, Блажић Светлана, Дреновац Анка, Живковић Марина, Живковић 

Предраг, Јаковљевић Ана, Јовановић Мила, Јовановић Милош, Јовановић 

Мирјана, Лазаревић Ана, Марковић Весна, Марковић Данијел, Марковић 

Татјана, Матић Марија, Милановић Немања, Милановић Тамара, 

Милићевић Ана, Милосављевић Иван, Милосављевић Милан, 

Милосављевић Ненад, Нешовић Марко, Никић Марко, Петковић Драгица, 

Петковић Радица, Стефановић Лазар, Томић Бојана, Цветковић Вања. 
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За наранџасти  појас су положили: 

Блажић Снежана, Дељанин Ивана, Милојевић Тања, Обрадовић Станка, 

Петровић Марина, Радовановић Миљана, Радојковић Маја, Симић 

Синуела, Стевановић Милена, Чапаковић Сања. 

За зелени  појас је положила: 

Стојковић Лидија. 

За плави појас су положили: 

Глушица Далибор, Мијатовић Саша. 

Суштина догађања у 1991. години могла би се сажети у два новинска 

текста. Први који каже „У џудо клубу Крушевац поново стасава једна 

шампионска генерација“, у потпуности је осликавао наше виђење и надање 

када је у питању та генерација девојчица, Њихов таленат, њихова 

посвећеност џудоу, а на крају и резултати које су већ на самом старту 

постигле  давале су нам за право да у то верујемо. 
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Лист „Победа“ 31.05.1991. 

Као што смо и предвидели, већ прво такмичење је показало огроман 

потенцијал ове генерације. На појединачном првенству Србије за старије 

пионире одржаном 12.05.1991. године у Београду, учествовало је 14 

такмичарки џудо клуба „Крушевац“. Како се у Србији, када је џудо у 

питању, сви међусобно добро познајемо, наше појављивање у овако 

великом броју је било мало изненађење за све. Будући да су биле и међу 

најмлађима на првенству, било је и мало шале на мој рачун у стилу „од 

када радим у обданишту“. Када се првенство завршило више нико се није 
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шалио. Освојили смо шет медаља, пет такмичарки је изгубило у борби за 

медаљу, а остале три су добиле барем једну борбу. Сви су знали да ће у 

будеће морати да рачунају на ове девојчице, и да се потајно надају да ће на 

жребу да избегну ово ново „обданиште“ из Крушевца. На слици доле све 

учеснице првенства Србије за старије пионирке     

 

Стоје: Тренер Тоскић Драган, Миленковић Тијана, Дељанин Ивана, Радојковић Маја, 

Радовановић Миљана, Милосављевић Драгана, Стевановић Милена, Блажић Снежана 

Клече: Чапаковић Сања, Симоновић Синуела, Милојевић Тамара, Савић Снежана, 

Васић Кристина, Петровић Марина, Чаловић Оливера, (1991) 
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Детаљ с тренинга, (1991) 

Други текст говори о нашој џудисткињи Димитријевић Данијели која је 

помало неправедно остала у сенци неких ранијих резултата. Кажем 

неправедно, јер је њени успеси сврставају на друго место најуспешнијих 

такмичара у историји клуба. 

 

Лист „Победа“ 07.06.1991. 
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Димитријевић Данијела је рођена 20.08.1973. године у Крушевцу. 

Основну  школу је завршила у „Јовану Поповићу“ у Крушевцу, а средњу 

грађевинску такође у Крушевцу. Џудоом је почела да се бави 1986. године 

у џудо клубу „Крушевац“. Већ на првом такмичењу на које је изашла 1987. 

године је освојила медаљу и онда тако без прекида наставила да ниже 

успехе све до 1993. године. Један период своје такмичарске каријере је 

провела као позајмљени такмичар у џудо клубу Вождовац из Београда са 

којим се 1991. године пласирала у прву савезну лигу и освојила треће 

место. Последњи наступ је имала на појединачном првенству Србије за 

сениорке у Бору, где је освојила бронзану медаљу. Следеће године уписује 

Факултет физичке културе Универзитета у Приштини што је значио и крај 

њене такмичарске каријере будући да у Лепосавићу није постојао џудо 

клуб.  

Каква је била такмичарка, такав је 

била и студент, одговорна, вредна 

и упорна. Факултет је завршила 

1996. године и тако на најлепши 

начин своју љубав према спорту 

преточила у животно занимање. 

Данас ради као професор 

физичког васпитања у Првој 

техничкој школи у Крушевцу. 

Удата је и има двоје деце, ћерку 

Теодору  и сина Уроша.             

                                                                              Димитријевић Данијела, (2019) 

Шта значи успешна реклама једног клуба најбоље се показало на примеру 

резултата које су на првенству Србије постигле пионирке из ОШ 

„Драгомир Марковић“. Огроман број девојчица и дечака је желело да се 

упишу да вежбају џудо, али због недостатка термина највећи број смо 

морали да одбијемо. Примили смо само један мали број, за које смо на 

основу тестирања и мерења проценили да имају предиспозиције и највеће 

шансе да постану добри такмичари. Већ прва такмичења су показала да смо 

били у праву. Били су невероватно талентовани и успешни за тај период 

вежбања, али на жалост добри такмичари никада нису постали. 

Једноставно нису имали среће и поделили су судбину клуба која га је 

задесила 1992. године.  
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 На слици доле, део новоуписаних чланова са неколико већ „искусних“ 

освајача медаља. 

 

1. Јовановић Милош, 2. Милановић Тамара, 3. Јовановић Мила, 4. Тоскић Невена, 5. 

Милановић Немања, 6. Николић Маја, 7. Чапаковић Сања, 8. Петковић Драгица, 9. 

Блажић Снежана, 10. Матић Марија, 11. Радовановић Миљана, 12. Лазаревић Ана, 13. 

Стевановић Милена, 14. Петковић Радица, 15. Цветковић Вања, (1991) 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 1991. години 

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Миленковић Тијана Београд Србија с.пионири 31 1 

2. Радовановић Миљана Београд Србија с.пионири 31 2 

3. Стевановић Милена Београд Србија с.пионири 37 2 

4. Дељанин Ивана Београд Србија с.пионири 37 3 

5. Милојевић Тања Београд Србија с.пионири 40 3 

6. Чапаковић Сања Београд Србија с.пионири 50 3 

7. Димитријевић Данијела Београд Србија сениори 52 2 
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1 9 9 2 . 

Да би се разумела ситуација у коју се клуб нашао те 1992. године, па све до 

2000. године, неопходно је уз дешавања у клубу појаснити млађим 

читаоцима, а оне старије подсетити, на целокупна дешавања у земљи тих 

несретних година по Србију. Савет безбедности Уједињених нација  увео је 

санкције СР Југославији 30.05.1992. године. Укинуо их је 1996. године, да 

би их већ 1998. године поново увео. Под утицајем санкција дошло је до 

велике економске кризе и појаве хиперинфлације. На све то се надовезао 

злочин, незапамћен од времена завршетка другог светског рата. Без 

одобрења уједињенин нација 24.03.1999. године нападнута је Србија. 

Злочинци из 19 земаља су под окриљем НАТО-а, 79 дана бомбардовали и 

рушили, болнице, школе, обданишта, споменике, путеве, пруге, мостове. 

На Србију је бачено 22.000 тона бомби пуњених осиромашеним 

уранијумом. На цивиле којих је погинуло око 3000 хиљаде, међу којима и 

осамдесеторо деце, је бачено 37.000 касетних бомби, које су иначе 

забрањене по Женевској конвенцији. Рат је завршен 10.06.1999. године а 

Србији санкције укинуте октобра 2000. године. Подразумева се да је клуб 

поделио судбину целокупног народа у том времену и како то обично бива 

када крену невоље, на све се то надовезало још мало додатних проблема. 

Премда, проблем баш и није био мали. У јануару месецу 1992. година, пре 

свих описаних дешавања, ја напуштам клуб и одлазим да радим као 

асистент приправник на Факултету физичке културе Универзитета у 

Приштини на предмету „Борења“. Сада када о свему размислим, ова 

одлука је само епилог нечег што што се у мени преломило још 1984. 

године и што је у међувремену само одлагано. Тада, у јеку највећих успеха 

у историји клуба, сам постао свестан да је то у условима у којима смо 

радили, а који се  никада на жалост неће поправити, максимум који сам 

могао постићи. Можда ће неко рећи да ми је недостајало мало стрпљења, 

јер сам своје највеће тренерске успехе остварио са 29 година, што је за 

тренерски посао релативно кратак период. Постигао сам готово све што се 

могло постићи на домаћој сцени, а међународна је у постојећим условима 

била недостижни циљ и за клуб и за мене. Перспектива ми није била баш 

ружичаста. Доживотно освајање медаља на домаћим такмичењима и 

надање да ће се кад тад у мом животу појавити неки екстра таленат са 

екстра богатим родитељима који ће финансирати његову спортску 

каријеру? Пошто су шансе да се деси тако нешто биле врло мале, логично 

је било да нам се ближио растанак. И он се десио јануара 1992. године. 
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Морам да признам да нисам имао баш јасну представу шта даље са клубом. 

Знао сам да ће моје ангажовање у тренерском смислу бити све мање, знао 

сам да нећу лако наћи замену, јер џудо просто није спорт где распишете 

конкурс и јави вам се тренер, али сам исто тако знао да без обзира на све 

проблеме, одрицања и жртвовања, нећу дозволити да се угаси клуб у коме 

сам провео део детињства и младости и који сам једноставно доживљавао 

као део себе.        

Пре него што наставим са описивањем догађаја који су следили, посветићу 

део простора у књизи својој деци, која су била неизоставни део клупске  

историје и чланови те генерације која се распала мојим одласком из клуба, 

што и није нека трагедија у односу на трагедију коју су доживели од 

белосветског олоша, пробисвета и вуцибатина који су им украли део 

детињства и младости.  

             

Невена, Јелена и Лазар, (1991)                         Невена, Лазар и Јелена, (2021) 

Када говорим о мојој деци морам да кажем да се просто подразумевало да 

ће у једном тренутку почети да тренирају џудо, будући да су од малена 

пуно времена проводили самном по салама за тренинг. Невена и Јелена су 

почеле да тренирају џудо 1990. године године, а Лазар 1991. године и 

остаће упамћен у клупској историји као најмлађи уписани члан клуба. 
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Имао је две године и три месеца. Наравно, сходно његовим годинама и 

сфера његовог интересовања за џудо је варирала од жеље да се бори са 

сваким кога види у сали, па до неке лагане дремке на струњачи, као на 

слици доле. 

 

Детаљ с тренинга 1991. године. Невена и Јелена у акцији, 

 Лазар на краткој паузи. 

Оно што их је сво троје карактерисало је изузетна моторика која им је 

омогућавала да са лакоћом савладавају технику џудоа, али и осталих 

спортова којим су се бавили. Невена и Јелена су већ са четири године  

године скијали и пливали, док је Лазар са скијањем почео у две године и 

шест месеци, а пропливао у три године. Невена и Јелена су се касније 

бавиле и одбојком, док се Лазар, као и већина дечака у Србији, а уосталом 

и у свету, приклонио најважнијој споредној ствари на свету-фудбалу. У 

фудбалском клубу „Напредак“ је прошао све селекције од петлића до 

кадета. 

Када бих требао да уз Невенино и Јеленино име ставим неку каратеристику 

везану за џудо, рекао бих, Невена-техничар, Јелена-борац. Начин и 

прецизност на који је Невена изводила технику су били на вишем нивоу и 

од много старијих вежбача. Оно што је мене посебно фасцинирало код ње 

је био начин размишљана у борби. Просто је невероватно да неко ко има 

само девет година нема сувишног покрета у борби. Ово кажем зато што из 

искуства знам да у том узрасту и са толиким стажом вежбања, деца не воде 
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много рачуна о гарду, кретању, равнотежи и сличном. Борба је за њих више 

стихијска и инстиктивна радња, усмерена на то да се противник баци без 

неке смислене припреме. 

 

Такмичарска књижица Тоскић Невене 

Јелена је била управо ово друго. Борац чији је једини циљ био да се докопа 

кимона и да без много размишљања проба да изведе неко бацање, али 

морам признати да је то радила изванредно, рекао бих чак спектакуларно и 

у прилог томе ћу испричати детаље са првенства Србије за млађе пионире, 

одржаном у Краљеву 1992. године. Јелена је све борбе, до оне за улазак у 

финале добила ипоном, а да ни једна борба није трајала више од једног 

минута. У борби за улазак у финале је радила са такмичарком старијом и 

далеко искуснијом од ње. Борба се завршила нерешено, без бацања и без 

казни. Тада није постојао златни бод, као данас, већ су судије гласањем 

одлучивале ко је по њиховом мишљењу био бољи. Победу су доделили 

Јелениној противници, а она је морала да се бори за бронзану медаљу. Била 

је толико бесна због претходно изгубљене борбе, да ју је судија у борби за 

бронзану медаљу два пута враћао на своје почетно место, јер није могла да 

сачека да судија да знак за почетак борбе. Када је након трећег покушаја 

борба почела, трајала је таман онолико колико јој је требало да буквално 

дотрчи до противнице, ухвати кимоно и баци је на чист ипон. Отприлике 

пет до шест секунди. 
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Тоскић Јелена демонстрира технику самоодбране на Мијатовић Саши 

 

Тоскић Невена  демонстрирс технику уке гоши на сестри Јелени 
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Диплома за освојену бронзану медаљу, (1991) 

И Невена и Јелена су по престанку тренирања остале рекреативно у спорту, 

а своју љубав и приврженост физичком вежбању исказале и кроз Факултет 

физичке културе, који су обе завршиле, искључиво као неки емотивни дуг 

времену које су провеле и још увек проводе бавећи се рекреативно разним 

спортовима, не намеравајући никада да им то буде професија. Обе су уз 

овај завршиле и други факултет. Невена је доктор стоматолог, а Јелена 

дипломирани психолог. Обе су удате и живе у Крушевцу. Невена има 

ћерку Неду и сина Васу а Јелена синове Алексу, Косту и Луку. За разлику 

од Невене и Јелене које су после велике кризе у коју је клуб запао мојим 

одласком, дефинитивно напустиле џудо. Лазар је сво време до данашњих 

дана остао на неки начин везан за џудо. Интезитет његовог ангажовања у 

џудоу је варирао од повременог до изузетно интезивног. Његова моторичка 

надареност која му је омогућавала да се успешно бави многим спортовима,  
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усмерила га је да 2008. упише Факултет за спорт и физичко васпитање. То 

је и период његовог најинтезивнијег рада у џудоу. Факултет је завршио 

2012. са просеком 9.75. Исте године уписује мастер студије на Факултету 

спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду које завршава 2013. 

са просеком 9.00, а одмах те године уписује и докторске студије на истом 

факултету. Иако докторске студије траже потпуну посвећеност и 

стопостотно ангажовање, на молбу прдеседништва, 2013. године се 

прикључује стручном штабу клуба са задатком да прати антрополошки 

развој младих џудиста, што подразумева сва мерења, анализу и 

дијагностику постојећег стања, као и предлоге за даљи рад на унапређењу 

антрополошког статуса. Осим у сфери волонтерског ангажовања, џудо 

постаје и фокус његовог професионалног ангажовања, те тако 2016. године 

почиње да ради као асистент на Факултету за спорт и физичко васпитање 

Универзитета у Приштини држећи практичне вежбе на два предмета, 

„Пливање са ватерполом“ и „Џудо и самоодбрана“.    

 

1. Тоскић Драган, 2. Раденковић Никола, 3. Илић Томица, 4. Поповић Слађана, 5. Косић 

Александар, 6. Марковић Лазар, 7. Живојиновић Младен, 8. Живојиновић Душан, 9. 

Јовановић Немања, 10. Ђекић Ненад, 11. Милојевић Андрија, 12. Милановић Игор, 13. 

Ивановић Павле, 14. Милојевић Андријана, 15. Тоскић Лазар, 16. Средојевић Јанко, 17. 

Стефановић Петар, 18. Ивановић Петар, 19. Стефановић Стефан, 20. Николић 

Богдан, 21. Јанићијевић Милош, 22. Косић Никола, 23. Лазаревић Стефан, (2011) 
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            Лазар на тренингу, (2012)                                 Лазар на  тренингу, (2018) 

Докторирао је на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у 

Београду, 2019. године. Следеће године је изабран у звање доцента. 

Тренутно предаје „Пливање са ватерполом“ и држи практичне вежбе на 

предмету „Џудо и самоодбрана“, а на мастер студијама предаје „Аналитику 

и дијагностику у фузичком васпитању и спорту“.  

          

Тоскић Лазар, стоји први с лева, након задњег часа са студентима, школска 2019/20 
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На Факултету за спорт, Универзитета „Унион-Никола Тесла“ у Београду 

предаје ,,Биомеханику спорта“. Коаутор је Универзитетског уџбеника 

одобреног од стране Научно-наставног већа Факултета за спорт и физичко 

васпитање. Уџбеник под називом „Џудо и смоодбрана“ обавезна је 

литература на истоименом предмету. Од  2015.  члан је председништва 

џудо клуба „Крушевац“. Лиценцирани је тренер пливања и и нструктор 

скијања. Са супругом Јеленом и ћерком Даницом живи у Београду.   

И на крају овог представљања те преломне 1992. године, неколико речи о 

догађају који се догодио на самом почетку године. У фебруару месецу, 

тачније 10.02.1992. године, одржана је изборна конференција клуба, у чини 

ми се никада непријатнијој и мучнијој атмосфери. Председник клуба, 

Милошевић Драгиша, човек кога смо сви обожавали, је био већ видно 

нарушеног здравља и није имало више смисла оптерећивати га 

председничким обавезама. Нисам имао представу како ће функционисати 

клуб са мојим свакодневним путовањима на релацији Крушевац-

Приштина, нисам нашао замену за вођење тренинга, нисам знао ни ко ће 

пристати да уђе у председништво у једној овакој кризи. Све у свему једна 

наизглед безилазна ситуација. Ништа нам није преостало него да кренемо 

по већ опробаном рецепту. Решимо ово данас како год знамо, па ћемо за 

сутра видети. Рачунали смо, успевало је до сада, па зашто не би и сада. 

Наравно, као и увек, ту су били пријатељи и наши верни џудисти који су по 

ко зна који пут безусловно стали уз клуб и мене. 

У радно председништво конференције су изабрани Милошевић Првослав, 

Мијатовић Саша и Башић Слободан. За записничара је изабран 

Живојиновић Милан, а за овераче записника Обрадовић Станка и 

Чукурановић Дејан. У верификациону комисију су изабрани Јовановић 

Слободанка и Стојковић Лидија. 

У председништво клуба у изабрани (по азбучном реду): 

Димитријевић Данијела, Живојиновић Милан, Мијатовић Саша, 

Милошевић Драгиша, Милошевић Првослав, Поповић Владан, 

Тоскић Драган.  
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У одбор Самоуправне друштвене контроле су изабрани: 

Рајковић Иван (председник), Стојковић Лидија (члан), Милановић 

Момчило (члан). 

За председника је изабран дугогодишњи пријатељ клуба Милошевић 

Првослав.                                                          

Милошевић Првослав је рођен 

02.04.1954. године у селу Текије 

надомак Крушевца. У Паруновцу 

је завршио основну школу 

„Владислав Савић Јан“. У Земуну 

је завршио средњу саобраћајну 

школу. Највећи део радне каријере 

је провео у хемијској индустрији 

„Мерима“ у Крушевцу.                         

                                                                                Милошевић Првосла, шести председник 

Од 2008. године се бави приватним пословима. Пензионисао се 2014. 

године. Са супругом и сином живи у селу Капиџија близу Крушевца. 

Осим стандардних тачака, као што су усвајања извештаја и планова, на овој 

конференцији је усвојена допуна статута којом се омогућава да се у оквиру 

клуба обављају привредне делатности. 

Као  што сам и претпостављао, јако тешко сам усклађивао обавезе на 

Факултету са обавезама у клубу. Свакодневно сам путовао на релацији 

Крушевац-Приштина и назад како бих стигао да увече водим тренинге. У 

раду су ми помагали старији чланови или боље речено искуснији, будући 

да су сви били веома млади, попут Милановић Момчила, Живојиновић 

Милана и Живојиновић Душана. На жалост сав наш труд није давао неке 

резултате. Нових чланова скоро и да није било, тако да те године нисмо 

организовали ни полагање за појасеве. Стари чланови су се све више 

осипали, што је било и за очекивати, будући да се деца у том млађем 

школском узрасту изузетно пуно везују за тренера са којим почну да 

вежбају, а ја сам због већ поменутих обавеза и путовања све више 

одсуствовао са тренинга. Ситуација је била благо речено алармантна и под 

хитно се морало тражити решење у виду особе која ће почети колико 
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толико константно водити тренинге и полако преузети улогу тренера за 

оно мало чланова што је још преостало. У мојим размишљањима о 

евентуалном наследнику, између момака који су ме замењивали када нисам 

стизао на тренинге, а који су сви до једног били без икаквог тренерског 

искуства, један је ипак одскакао. Био је то Живојиновић Душан. 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 1992. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Блажић Јелена Пожаревац Србија с.пионири 28 2 

2. Лазаревић Ана Пожаревац Србија с.пионири 34 2 

3. Радовановић Миљана Пожаревац Србија с.пионири 31 3 

4. Блажић Снежана Пожаревац Србија с.пионири  3 

5. Матић Марија Пожаревац Србија с.пионири 43 3 

6. Милошевић Тамара Пожаревац Србија с.пионири 43 2 

7. Николић Маја Пожаревац Србија Наде  1 

8. Тоскић Јелена Краљево Србија м.пионири 28 3 

9. Милановић Тамара Краљево Србија м.пионири 45 1 

10. Андрејић Немања Краљево Србија м.пионири 28 3 

11. Петровић Аца Краљево Србија м.пионири 28 3 

12. Јовановић Милош Краљево Србија м.пионири  3 

13. Јовановић Мила Краљево Србија м.пионири  3 

14. Димитријевић Данијела Бор Србија јуниори 52 3 

Но пре него што кренем у причу о Живојиновић Душану, неколико речи о 

постигнутим такмичарским резултататима у 1992. години. Димитријевић 

Данијела се опростила од такмичарслог џудоа, као уосталом и сви остали 

са овог списка. Највећем броју њих је то било прво и последње такмичење 

у џудоу. Биле су то уједно и последње медаље у мојој тренерској каријери 

која се дефинитивно са овим завршила. Нажалост по клуб, биле су то и 

последње медаљњ за један дужи период, тачније речено, десет година. 

Прва следећа медаља је освојена тек 2002. Шта рећи на крају? Они који се 

задовољавају постигнутим, вероватно се и не баве тренерским радом. 

Колико год да постигнете велике резултате, увек остаје жал за још неком 

медаљом, за још неким успехом. У условима у којима сам радио, то је 

вероватно био максимум који се могао постићи. У периоду од 1980. године 

до 1992. године, рачунајући само првенства Србије и Југославије, 
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такмичари џудо клуба „Крушевац“ су под мојим вођством освојили 186 

медаља у свим узрасним категоријама, од пионира до сениора. И то би 

било то. Предамном је био један нови период и један нови изазов у животу, 

али са истим циљем као пре дванаест година када сам започео тренерску 

каријеру. Не дозволити да се клуб угаси. Сада да се вратим на 

Живојиновић Душана. Као што сам већ рекао, Душан или Кид, како су га 

звали његови другари, био је један од оних који су ме замењивали, а то је 

бивало све чешће, када нисам стизао на тренинге. Сви су они радили 

отприлике на исти начин, онако како сам ја њих учио, али је Душан имао 

један приступ који не можете да научите. С тим се сви рађају, али на 

жалост само мали број људи то задржи у себи и када одрасте. То је игра. 

Он је имао невероватан смисао да деци кроз игру провуче технику коју 

треба да их научи. Наредна 1993. година ми је прошла у мучењу и 

прегањању с обавезама које су се константно увећавале, али и са 

проблемима који су се такође увећавали. Из сале „Соко“, где смо до тада 

вежбали, морали смо да се селимо у салу СОШ „Веселин Николић“ где су 

били јако лоши услови за рад. Довољно је само рећи да зими није било 

грејања а да је највећи број прозора на сали био поломљен и све ће бити 

јасно. Али, да од горег има и горе видели смо када смо и то изгубили и 

када смо са тренинзима наставили у бетонском ходнику на затвореним 

базенима. Све ређе сам био у клубу, а и то мало времена сам се трудио да 

колико толико уведем Душана у неке основе тренажног процеса. Чак и 

када сам био на тренинзима, давао сам му да води поједине делове 

тренинга указујући му на битне елементе на које треба да обрати пажњу. 

Био је невероватно талентован и то не само у тренерском смислу, већ и оно 

што је за клуб нашега типа, где се све своди на двојицу-тројицу људи 

веома важно, а то су организаторске способности. Оно што је мене мучило 

у вези са Душаном су његове године. Мислио сам да је можда сувише млад 

да са 23 године почне да води комплетан клуб, а онда сам сетио да сам ја 

са 20 година почео да повремено мењам тренера и све моје дилеме су биле 

резрешене. Душан и ја смо сели и све се договорили за пет минута. Од 

1994. године он постаје први тренер клуба под мојим менторством и уз 

моју помоћ када му то затреба. Нисам ни слутио тада да сам направио 

најбољи потез у својој предсеничкој каријери и поставио за тренера момка 

који ће својим радом обележити један велики период клупске историје. 

Душан ће остати запамћен у клупској историји као тренер са најдужим 

стажом од 23 године непрекидног рада, од 1994. до 2017. године. Иначе, 
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Душан је у клубу од 1979. године, када се уписао и почео да тренира 

заједно са старијим братом Миланом. 

                

Живојиновић Душан је рођен 

16.09.1970. у Крушевцу. Основно 

и средње образовање је стицао у 

Крушевцу, у основној школи 

„Драгомир Марковић“ и средњој 

машинско-техничкој школи. У 

Трстенику је дипломирао на 

Вишој техничкој машинској 

школи. На Факултету за спорт и 

физичко васпитање ја завршио 

курс за оперативног тренера.

Наравно да сам му ја био ментор и морам да истакнем да ми је то једно од 

најдражих менторства у богатој каријери Универзитетског професора. 

Једна од карактеристика Душановог рада у клубу је била стопостотна 

посвећеност обавезама и готово симболична финансијска надокнада. Знао 

сам да то не може вечно да траје, али је на моју срећу и срећу клуба трајало 

дуго, пуних 23 године, да би 2017. године Душан одлучио да започне ново 

поглавље у свом животу. Као и многи млади у то време, одлази из земље, 

тачније у Кину где предаје енглески језик. Немирног духа и увек у потрази 

за неким изазовом какав је био у Србији, врло брзо је то почео да 

практикује и у Кини. Године 2018. одлази у центар Северни Шаолин где 

борави 14 дана и полаже завршни испит за шаолин кунг фу и ћигонг, а 

2019. године одлази на  Кодокан у Токију, где тренира девет дана.    

            

    Сертификат о завршном испиту                                Пропусница за Кодокан 
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Због познате ситуације са пандемијом корона вируса, 2020. године се враћа 

у Србију и користи време док чека на повратак у Кину да приведе крају 

студије на Факултету техничких наука у Чачку. Када су успеси у питању, 

његов највећи животни успех је ћерка Петра која је такође једно извесно 

време тренирала џудо, а сада је студент Електротехничког факултета у 

Београду, док ће о спортским успесима бити речи на страницама које 

следе, јер су сви спортски резултати од 1994. до 2017. године његово дело. 

О годинама које су следиле нема много тога лепог да се каже, јер су то 

биле године, буквално борбе за голи живот, али један мали детаљ ми је 

говорио да ћемо као и увек до сада успети да преживимо и опстанемо. Био 

је то извештај о раду који ми је Душан 1994. године поднео на листу неког 

искоришћеног папира. Тих неколико реченица исписаних хемијском 

оловком су показивале много више од обичног извештаја. Показивале су 

жељу да опстанемо, жељу да и у немогућим условима испунимо неку 

форму која један клуб чини то што јесте, па макар то био и извештај писан 

руком на парчету употребљеног папира. 

До краја те године смо уписали 43 полазника, што у постојећим условима 

уопште и није било тако лоше. Полагање за појасеве је одржано 19.12.1994. 

године и за неки од  појасева је положило укупно 29 полазника: 

За жути појас су положили: 

Бошковић Милан, Бошковић Милош, Васић Бранимир, Вацић Предраг, 

Ђорђевић Младен, Илић Велимир, Јовановић Дамир, Лазаревић Ана, 

Лазаревић Славко, Лазић Небојша, Марковић Милутин, Милојевић Марко, 

Милојевић Неда, Павловић Бојан, Павловић Горан, Петровић Владимир, 

Петронијевић Андреја, Радовановић Ненад, Савовић Милан, Славковић 

Саша, Смиљковић Далибор, Тоскић Лазар, Цветковић Марко, Цветковић 

Немања, Шћепановић Иван. 

За наранџасти појас су положили: 

Милановић Немања, Милановић Тамара, Симић Александар. 

За зелени појас је положила: Цветковић Вања. 
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1 9 9 5 . 

Једним малим  успехом у овој години можемо сматрати и то што смо из 

бетонског ходника на затвореним базенима, са тренинзина прешли у 

фискултурну салу Више педагошке школе. Како би смо уписали што више 

полазника, упис нових чланова је био преко целе године, али ни то није 

пуно помогло да у некој значајнијој мери омасовимо чланство. Економска 

криза и сиромаштво које је погађало целокупно друштво одражавало се и 

на интересовање деце, или боље речено родитеља, да им се деца баве 

спортом. 

Целокупна спортска активност се сводила на тренинге и два одласка на   

пријатељске сусрете са џудистима из Трстеника и Бруса. Будући да су и то 

финансирали сами родитељи, то је једино што смо у том моменту себи 

могли да приуштимо, како са становишта финансијских могућности, тако и 

са становиштва тренутног квалитета такмичара. 

Полагање за појасеве је одржано 20.12.1995. године у сали Више 

педагошке школе. 

За жути појас су положили: 

Бабић Драган, Ђурђевић Саша, Јовић Урош, Милановић Горан, Милојевић 

Иван, Николић Марко, Петковић Раде. 

За наранџасти појас су положили: 

Марковић Милутин, Милосављевић Драгана, Павловић Бојан, Савовић 

Милан, Смиљковић Далибор, Тоскић Лазар, Цветковић Немања. 

За плави појас је положила: 

Цветковић Вања. 
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1 9 9 6 . 

Када је у питању извештај о раду за ову годину, осим имена оних који су 

полагали за појасеве, скоро па да је могао да се копира текст из претходне 

године. У односу на претходну годину ништа ново ни значајно се није 

дешавало. Мала утеха за клуб, будући да сам ја увек истицао да су сви моји 

професионални успеси нераскидиво везани за клуб, је да сам 24.04.1996. 

године магистрирао и постао магистар наука из области физичке културе. 

Веровао сам и тада, а и касније, да су сви моји напори и труд који сам 

уложио у своје образовање на неки начин допринели оном о чему 

сведочим у овој књизи, а то је историја дуга пола века. 

Полагање за појасеве је одржано 10.12.1996. године у сали Више 

педагошке школе где смо још увек и вежбали. 

За жути појас су положили: 

Икић Небојша, Мамузић Синиша, Олић Лазар, Пешић Небојша, 

Стаменковић Ненад, Судимац Данијел. 

За наранџасти појас су положили: 

Бабић Драган, Марковић Милутин, Миловановић Горан, Милојевић 

Марко, Милојевић Неда, Николић Марко, Петронијевић Андреја, 

Радовановић Ненад. 

За зелени појас  су положили: 

Тоскић Лазар, Цветковић Немања. 

 

1 9 9 7 . 

За разлику од претходних, ова година је имала доста дешавања. Оно што је 

најважније за сваки спортски клуб па тако и за наш, јесте чињеница да смо 

после дуго година почели да се такмичимо. Учествовали смо на неколико 

међународних турнира, конкретно у Београду, Бору и Трстенику, али и оно 

што је још значајније, на званичним првенствима Србије и Југославије. 

Сама чињеница да смо успели да одемо на та првенста, упркос 

финансијској ситуацији која се ништа није изменила у односу на 
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претходне године, је за нас била равна освајању медаља. И када смо већ 

код медаља, иако сам на почетку ове књиге рекао да ће од резултата бити 

презентирани само они остварени на званичним републичким и државним 

првенствима, будући да дуго није било никаквих успеха, морам споменути 

да су на међународном турниру „Поморавље“ у Трстенику, Цветковић 

Немања у конкуренцији пионира и Павловић Бојан у конкуренцији јуниора 

освојили бронзане медаље. Што се тиче званичних првенстава, није било 

значајнијих резултата, али као што сам већ рекао, сама чињеница да је неки 

наш такмичар учествовао на првенству Југославије нам је уливала наду у 

боље сутра. Тај наш такмичар, уствари такмичарка, је била Милојевић 

Неда која је у конкуренцији млађих пионирки учествовала на првенству 

Југославије одржаном у Београду и освојила девето место. 

У овој години смо завршили и један важан посао неопходан за правно 

функционисање клуба. Наиме, по новом закону о спорту, све постојеће 

спортске организације морале су да изврше пререгистрацију у 

Министарству за омладину и спорт, јер је закон предвиђао да се све 

спортске организације убудуће организују као удружења грађана. 

Непоштовање ове одлуке је предвиђало брисање клуба из регистра 

друштвених организација и удружења грађана, гашење жиро рачуна и 

онемогућавање свих пословних активности.  

Уз овај успешно завршен посао, могли смо се у овој години похвалити још 

једним скромним заједничким успехом, мојим и клупским. Наиме у 

издању клуба, ја сам објавио практикум под називом „Основи џудоа и 

самоодбране“. Практикум је служио студентима Факултета физичке 

културе за припрему испита, а џудистима клуба као помоћ при полагању за 

појасеве. Испоставило се да је то један дужи низ година био и добар 

маркетиншки потез за клуб, јер је доста нових чланова неку своју прву 

информацију о клубу и џудоу добило баш путем овог практикума. 

Осим што је клуб био издавач, наши чланови Мијатовић Саша, Стевовић 

Саша и када су демонстрације у питању, неизбежни Милановић Момчило, 

су ми неизмерно пуно помогли у снимању фотографија за илустрације у 

практикуму. 
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Насловна страна практикума 

 

   

           Мијатовић Саша                      Милановић Момчило                  Стевовић Саша 
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У новембру месецу смо одржали изборну скупштину клуба на којој сам 

после дугог низа година избегавања морао да прихватим функцију 

председника клуба. Једноставно, више се није имало куд. На видику су 

била све тежа времена и ту не мислим само на клуб, већ на целу нашу 

земљу, што се убрзо и обистинило. Неприхватање функције председника у 

једној тако специфичној ситуацији би за мене у најблажем случају било 

непоштовање према свим оним људима који су се претходних година 

прихватали те улоге у такође нимало лаким околностима. Знао сам да ме 

чека огроман посао, јер ме поред класичних председничких дужности, 

чекало нешто што сам радио и свих ових година: рад у стручном тиму, 

држање семинара и тренинга према расположивом времену, председавање 

комисијом за полагање испита итд. Управо због свега тога, али и због 

свеопште тешке ситуације у земљи, када је већини људи најмање стало до 

забаве и спорта, нисам желео да сараднике у председништву бирамо на 

класичан начин, предлагањем и гласањем, те да тако некога доведемо у 

непријатну позицију да одбије кандидатуру за место у председништву. 

Сели смо као другари и кроз разговор искристалисали ко може и има воље 

и могућности да се у наредном периоду ангажује у раду председништва. У 

радно предсеништво ове по много чему необичне конференције су 

изабрани Тоскић Драган, Петковић Дејан и Петровић Лела. Записничар је 

био Башић Слободан, а оверачи записника Живојиновић Душан и 

Мијатовић Саша. У верификациону комисију су изабрани Лутовац Вера, 

Дачић Данијел и Динић Небојша. 

Уз мене као председника у вероватно најтежем тренутку у историји клуба 

пристали су да стану (по азбучном реду): 

Петковић Дејан, Пуношевац Зоран, Раденковић Ивица, Рајковић 

Ивица, Урошевић Божидар, Цветковић Константин, Чукурановић 

Дејан. 

Морам да нагласим да су осим Рајковић Ивице и Чукурановић Дејана сви 

остали бивши џудисти и то вероватно све говори. 

У надзорни одбор су изабрани: 

Милановић Момчило (председник),  Башић Светлана (члан), 

Живојиновић Милан (члан), такође сви џудисти. 
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На крају године у сали Више педагошке школе 10.12.1997. године је 

одржано и полагање за појасеве. 

За жути појас су положили: 

Благојевић Слободан, Ивановић Иван, Лазаревић Славко, Милчев Никола, 

Недељковић Иван, Петровић Реља, Поповић Вукан, Поповић Миодраг, 

Стојковић Милош, Судимац Душан. 

За наранџасти појас су положили: 

Војиновић Денис, Олић Лазар. 

За зелени појас су положили: 

Марковић Милутин, Миловановић Горан, Павловић Бојан, Радовановић 

Ненад. 

За плави појас су положили: Тоскић Лазар, Цветковић Немања 
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В Р Е М Е   П Р Е Д С Е Д Н И К А 

ПЕРИОД 1998-2002 

 

1 9 9 8 . 

Када говоримо о дешавањима везаним за спортске активности, скоро да 

бисмо могли преписати текстове из претходних година. Сналажење, 

импровизација, преживљавање, важно је само да трајемо. Али уколико није 

било пуно спортских активности, папирологије и администрације је увек 

било на претек. На основу закона о пререгиистрацији из претходне године, 

џудо савез Србије је донео нови Статут на основу кога смо сви клубови 

морали поново да се учлањујемо у савез као да нисмо постојали 29 година. 

Наравно, за нас клубове без административног особља био је то велики 

посао и малтретирање, али како каже народна да сила бога не моли, тако 

смо и ми сели и завршили још један посао из категорије пресипања из 

шупљег у празно. 

Полагање за појасеве је одржано у сали средње медицинске школе 

20.12.1998. године. 

За жути појас су положили: 

Јовановић Дејан, Радовановић Дарко. 

За наранџасти појас су положили: 

Ивановић Иван, Поповић Вукан, Поповић Миодраг. 

За зелени појас су положили: 

Николић Марко, Олић Лазар. 
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За плави појас су положили: 

Мловановић Горан, Радовановић Ненад. 

За браон појас је положио: 

Тоскић Лазар. 

 

1 9 9 9 . 

Када сам размишљао о томе шта ћу написати о 1999. години, први пут од 

како сам радио на овом рукопису сам се нашао у озбиљној недоумици шта 

рећи о једној од најгорих година у новијој историји српског народа. И није 

ту био проблем што није било скоро никаквих спортских дешавања, није 

их било ни неких ранијих сретнијих година, а камоли у овој години када 

нам је белосветски олош и вуцибатине убијао децу, рушио школе и 

болнице. Моја недоумица је била моралне природе. Треба ли уопште да 

спомињем проблеме џудо клуба у периоду када је једна трогодишња 

девојчица убијена од стране олоша, вуцибатина и фашиста у свом дому док 

је седела на ноши. Да треба. Не причати о клубу, јер ту нема шта да се 

каже, али треба искористити сваку прилику, па макар то био и један овакав 

рукопис о једном малом клубу, да се подсети на злочин који је трајао од 

24. марта до 10. јуна 1999 . године и да се никада не дозволи његов 

заборав. 

Иначе, што се тиче самог клуба, можда је вредно споменути да смо остали 

без сале у медицинској школи и да смо захваљујући пријатељима из бокс 

клуба „14 Октобар“ тренинге са оно мало преосталих чланова одржавали у 

њиховој сали. Ова година је требало да буде и мали јубилеј клуба, 30 

година од оснивања, али на жалост, целокупна дешавања и ситуација су 

нас удаљила од било каквог размишљања за неко свечано обележавање тог 

датума. Оно о чему сам ја, а и сви моји сарадници, размишљали је како и 

шта даље. Тридесет  година након оснивања смо поново били на самом 

почетку, без чланства, сале, финансијских средстава и што је најгоре од 

свега, без неке јасне визије и стратегије за будућност. Покушавали смо у 

разговорима да искристалишемо шта је то било добро а шта лоше у 

претходних тридесет година, премда нам искуство као особина овог 

председништва баш и није била јача страна. Ја сам био једини који је у 



 

 

129 
 

клубу провео 29 година. Све остало су били или млади људи, дојучерашњи 

такмичари, или једноставно људи са релативно кратким стажом у клубу. 

Када сам у том моменту анализирао све протекле клупске активности, 

полако сам увиђао да смо изгледа, зарад спортских резултата, свесно или 

несвесно, жртвовали све остале сегменте који чине један клуб. Неко ће 

можда рећи да резултати и јесу најважније огледало сваког клуба, али ако 

клуб нестане, врло брзо ће се престати причати и о оствареним 

резултатима. Притом морам бити искрен и констатовати да, иако су 

резултати које сам као тренер постигао остали до данашњег дана 

непревазиђени у клупској историји, ипак то нису нити олимпијске, нити 

светске, нити европске медаље, а када већ нису то, чини ми се да је цена 

коју смо платили за постојеће постигнуте успехе ипак велика. Због овога 

што ћу следеће рећи вероватно ће ме многи оптужити за демагогију или 

мелодраматичност, али ћу са задовољством прихватити тај ризик. О чему 

се ради? Као што то често бива у животу, трчећи и јурећи за великим 

стварима које су нам по неком неписаном правилу најчешће недоступне, 

пропуштамо да видимо мале ствари које су нам ту, на дохват руке. Тако 

сам и ја, јурећи олимпијску медаљу која никада није освојена, изгледа 

заборавио да осмех једног малишана који на неком турниру у Брусу или 

Нишкој Бањи освоји медаљу, вреди исто толико као и осмех освајача 

олимпијске медаље. Да би било тих осмеха, морало је да буде и клуба. 

Време је било за промене, на крају крајева, ионако смо, фигуративно 

речено, били на нули, тако да нисмо имали шта да изгубимо. Суштина тог 

неког нашег плана је била да се акценат стави на све оне активности које 

ће на било који начин допринети афирмацији и промоцији клуба. Једна од 

првих мојих идеја је била да искористим своје везе у нама географски 

најближој пријатељски настројеној земљи, а то је била Грчка и да покушам 

да доведем неке њихове клубове у Србију на  мини припреме, које су 

уствари требало да буду више манифестације дружења и пријатељства. Не 

треба ни да причам шта би то значило и за клуб и за град у једној земљи 

која само што је изашла из рата и која је још увек била изолована и под 

санкцијама међународне заједнице. Ступио сам одмах у контакт са мојим 

бившим студентом из Волоса у Грчкој, Јанисом Кафентеракисом. Јанис се 

иначе бавио дизањем тегова, али је на мојим часовима и у дружењу са 

мном тако фанатично заволео џудо да је то постало његова животна 

опсесија. Био је талентован, али и врло упоран и истрајан. Интересовало га 

је све, од технике џудоа до организације и вођења клуба, а као круна такве 
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посвећености и нашег заједничког рада настао је џудо клуб „Пигасос“ у 

Волосу. Јанис је са одушевљењем и истинским задовољством прихватио 

моју идеју да са још неколико клубова из Грчке буде гост нашег клуба и 

града Крушевца, али ће се испоставити да је било сувише рано за такве 

идеје и такве планове. Сећања на страдања у Србији су била исувише 

свежа да би родитељи без бојазни пустила децу у земљу где су малтене до 

јуче падале бомбе и гинули њихови вршњаци. Морам да признам да сам 

помало био разочаран, али сам их као родитељ у потпуности разумео. Овај 

мали неуспех ме није обесхрабрио и одмах сам предложо Јанису промену. 

Када Грчка деца не могу код нас, идем ја код њих. Организовали смо 

десетодневни семинар у јулу месецу, који сам искористио да, поред 

техничког знања које сам им преносио, предочим деци, а посебно њиховим 

родитељима праву слику о Србији, Крушевцу и џудо клубу. Испоставиће 

се касније да је то био један сјајан, првенствено маркентишки потез, јер 

смо захваљујући том семинару и мом комплетном наступу, успоставили 

једну сарадњу и слободно могу рећи једно велико пријатељство које је 

трајало годинама уназад.  

 

Тоскић Драган са пионирима џудо клуба „Пигасос“ из Волоса (Грчка) по завршетку 

десетодневног семинара, (1999) 
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Најтрофејнији чланови клуба „Пигасос“ у мушкој и женској конкуренцији са Тоскић 

Драганом, (1999) 

 

2 0 0 0 .  

Већ следеће 2000. године, седамдесетак џудиста и преко стотинак 

родитеља је дошло у Крушевац на седмодневни семинар. Била је то права 

мала сензација и то не само за град Крушевац, већ и за целу Србију, јер 

довести у то време некога из иностранства на припреме у Србију, а 

поготово децу, било је па готово немогућа мисија. Те године сам добио и 

једно мени јако драго признање, захвалност за допринос који сам дао 

развоју џудоа у Волосу. 
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Плакета за допринос развоју џудо клуба из Волоса - Грчка 

 

2 0 0 1 . 

Један од главних задатака у плану опоравка и развоја џудо клуба после 

рата је био реклама и промоција клуба у којем год то облику буде могуће. 

Мој следећи потез је био управо у том правцу. Познато је да сам ја 

годинама одбијао учешће у било каквом савезу, органу или телу па макар 

они имали и префикс спортски. На наговор својих колега, пристао сам да 

узмем учешће у раду Управног одбора спортског савеза општине 

Крушевац. Наравно, врло брзо сам схватио да је као и увек политика много 

јача од струке, али се никада нисам покајао због учешћа у управном 

одбору, јер је тај одбор био састављен на начин као што сам ја радио у мом 

клубу. Чинили су га доказани спортски радници, колеге из струке као што 

су Драган Петровић и Ненад Брадић и бивши спортисти попут легендарне 

светски познате атлетичарке Вере Николић. Иначе члан Управног 

спортског савеза Крушевца сам био у два мандата, од 2001. до 2005. године 

и од 2005. до 2009. године, и за то време сам успео, ако ништа друго, да не 

будемо изузети из акција и спортског живота града Крушевца, а успео сам 

и да поново вратим клуб у токове финансирања од стране града. Наравно, 

нису то била нека велика средства, али искрено говорећи, ми никада и 

нисмо имали средства са којима би смо могли лагодно да спроводимо 

зацртане планове и  програме рада.     
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Оно што би смо могли окарактерисати као главно обележје ове године је 

полако омасовљавање чланства што се најбоље може видети из извештаја о 

полагању за појасеве. 

Полагање за појасеве је одржано 02.02.2001. године 

За жути појас су положили: 

Дашић Александар, Живојиновић Младен, Живојиновић Оливера, 

Јаковљевић Горан, Миленковић Андрија, Милетић Марко, Милетић 

Предраг, Милошевић Марко, Раденковић Никола, Радосављевић Ненад, 

Радуловић Немања, Ћоћић Александар. 

За наранџасти појас је положио: 

Судимац Данијел. 

За зелени појас је положио: 

Поповић Вукан. 

За плави појас је положио: 

Олић Лазар. 

За браон појас су положили: 

Милановић Горан, Цветковић Немања. 

Друго плагање за појасеве у 2001. години је одржано 22.12. у сали „Соко“. 

За жути појас су положили: 

Бабић Милош, Бевања Бојан, Вајић Мирослав, Вујичић Невена, Вујичић 

Немања, Гајић Софија, Гајић Филип, Јовановић Иван, Јовановић Јасмина, 

Јовановић Немања, Јовановић Никола, Косић Александар, Крстић Милош, 

Марковић Никола, Миленковић Бојан, Милетић Душан, Миловановић 

Марко, Миловановић Милош, Милошевић Иван, Митић Маја, Михајловић 

Владимир, Павловић Иван, Радосављевић Дејан, Урошевић Филип, Чолић 

Александра, Шовић Александар. 
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За наранџасти појас су положили: 

Живојиновић Младен, Живојиновић Оливера, Јаковљевић Горан, Милетић 

Марко, Милетић Предраг, Милошевић Марко, Раденковић Никола, 

Радосављевић Ненад. 

За плави појас је положио: 

Поповић Вукан. 

И у овој години смо наставили сарадњу са грчким клубовим. Ја сам у 

марту месецу одржао тродневни семинар у Волосу, који је интересантан по 

томе што је био изузено добро изрекламиран и медијски пропраћен, иако је 

џудо у том граду и у тој регији уопште био тек у повоју. 

 

 

Рекламни пано за семинар у Волосу – Грчка, (2001)  
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Програм џудо семинара у Волосу - Грчка, (2001) 

 

 

Тоскић Драган са пионирима,  учесницима семинара у Волосу – Грка, (2001) 
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Тоскић Драган са јуниорима и сениорима, учесницима семинара у Волосу – Грчка, 

(2001) 

Крјем те године, група од стотинак џудиста и њихових родитеља,  поново 

је дошла на припреме у Србију, али сам их ја због одређених техничких 

проблема око термина за тренинге, уместо у Крушевац одвео у Брус. Зашто 

баш Брус? Брус је имао одличан џудо клуб, у чијем сам оснивању 1980. 

године са једним скромним доприносом и сам учествовао. Брус је имао два 

брилијантна млада тренера, Ивезић Добривоја-Бибу и Марковић Милоша-

Фуњу и на крају Брус је имао фантастичне услове за рад, почевши од 

сопствене сале па до спортске хале која нам је била на располагању у 

сваком моменту и то је оно што сам ја знао када сам се одлучио да џудисте 

из грчке одведем у Брус. Оно што нисам очекивао је  гостопримство и 

пријем на који смо тамо наишли, а то је нешто што ни пре ни после тога 

више никада нисам доживео. Мештани Бруса су децу из Грчке и њихове 

родитеље прихватили, не као госте, већ као најближу родбину. Дружење је, 

осим када се морало поћи на спавање, трајало малтене целодневно, а 

посебно ми је у сећању остао изузетно дирљив растанак деце када је и са 

једне и са друге стране канула и по нека суза. 
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Та 2001. година ће остати запамћена у историји клуба и по томе што је 

изнедрила генерацију такмичара са најдужим такмичарским стажом. 

Урошевић Филип, Раденковић Никола, Косић Александар, Живојиновић 

Младен, Марковић Никола и Милошевић Никола. Следеће године им се 

придужио и Марковић Лазар и то је мање више екипа која је дуги низ 

година освајала медаље и чинила окосницу такмичарског погона клуба. 

Оно што је вредније од свих њихових медаља је однос који су имали од 

свог првог сусрета у клубу. Били су нераздвојни другари, добра деца која 

су израсла у исто тако добре и успешне људе. Последњи пут су се окупили 

2017. године као гости на полагању за појасеве, након чега их је живот 

одвео различитим путевима, а неке чак и на различите стране света.   

К о с и ћ   А л е к с а н д а р 

               

                                   2004.                                                    2021. 

Косић Александар је рођен 04.10.1994. године у Крушевцу. Завршио је 

основну шкoлу „Нада Поповић“, а затим Машинско-електротехничку, 

техничар друмског саобраћаја. По завршетку средње школе уписује се на 

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, где након 

основних студија уписује и завршава  мастер студије и стиче звање мастер 

професора спорта и физичког васпитања. Живи и раду у Крушевцу. Џудо 

је почео да вежба 2001. године. Своју прву медаљу (бронзану) на 

званичним првенствима  је освојио 2002. године на првенству централне 

Србије за млађе пионире. Последњу медаљу (бронзану) је освојио на 

кадетском првенству Србије 2010. године. Освајач је многобројних медаља 

на турнирима у свим узрасним категоријама од полетараца па до сениора.    
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У р о ш е в и ћ   Ф и л и п 

              

2004.                                                      2021. 

Урошевић Филип је Рођен  07.11.1993. године у Крушевцу, где је 

завршии основну школу „Доситеј Обрадовић“ и средњу медицинску 

школу. Након тога 2012. године уписује Факултет за спорт и физичко 

васпитање Универзитета у Приштини који завршава у року 2016. године 

као један од најбољих студената у генерацији. Тренутно живи и ради у 

Америци на Флориди. Џудо је почео да тренира 2001. године. Прву 

медаљу у својој такмичарској каријери, и то бронзану, је освојио на 

првенству централне Србије за полетарце. Исте те године је на првенству 

државе (Србија и Црна Гора) за полетарце освојио сребрну медаљу. Много 

веће успехе је постизао на турнирским такмичењима, где је, као и Косић, 

освајао медаље у свим узрасним категоријама од полетараца до сениора.  
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Р а д е н к о в и ћ   Н и к о л а 

             

                                 2004.                                               2021. 

Раденковић Никола је рођен у Крушевц 08.12.1993. године где завршава 

сновну школу, а затим средњу. Високо образовање наставља и завршава у 

Београду на Филолошком факултету, смер енглески језик, књижевност и 

култура. Тренутно живи и ради у Београду. Никола је почео да тренира 

2000. године. Прву медаљу, попут многих из те генерације, је освојио 2003. 

године на првенству централне Србије за полетарце. Била је то сребрна 

медаља. Никола је по оствареним резултатима на званичним првенствима 

најуспешнији такмичар ове генерације, а један је од успешнијих такмичара 

уопште у клупској историји. Освајао је медаље у свим урасним 

категоријама. Највреднији резултати су му бронзана медаља на јуниорском 

првенству Србије 2010. године и бронзана медаља на првенству централне 

Србије за млађе сениоре 2009. године. Свој последњи наступ на званичним 

првенствима је имао 2011. године на првенству централне Србије за 

Јуниоре, када је освојио сребрну медаљу. Освајач је многобројних медаља 

на домаћим и међународним турнирима.  
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Ж и в о ј и н о в и ћ   М л а д е н 

                

                                            2004.                                                2021. 

Живојиновић Младен је рођен 28.07.1993. године у Крушевцу. Основну 

школу „Јован Јовановић Змај“ и средњу Техничко-машинску школу је 

похађао у родном граду. Тренутно студира на смеру заштите на раду. 

Живи у Крушевцу где и ради у ватрогасно спасилачкој бригади. Џудо 

почиње да тренира 2000. године. Као и његови претходници и Младен је 

своју прву (бронзану) медаљу на званичним првенствима освојио 2003. 

године на првенству централне Србије за полетарце. Освајао је медаље у 

свим узрасним категоријама, а највећи успех је постигао 2011. године када 

је на првенству централне Србије за јуниоре освојио сребрну медаљу. Као 

и сви из те генерације, учествовао је на многобројним домаћим и 

међународним турнирима где је освојио прегршт медаља.  
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М а р к о в и ћ   Л а з ар 

                  

                                           2004.                                                    2021. 

Марковић Лазар је рођен 08.04.1996. године у Крушевцу. Основну школу 

,,Нада Поповић“ и прва два разреда Машинско електротехничке школе је 

завршио у Крушевцу. Трећи и четврти разред Електротехничке школе 

„Раде Кончар“ завршава у Београду. Након тога уписује и завршава 

Криминалистичко полицијски Универзитет, такође у Београду. Џудо је 

почео да тренира 2002. године и он је био најмлађи члан те такмичарске 

генерације. Прву медаљу (бронзану) је освојио на првенству централне 

Србије за полетарце 2004. године. Последњу медаљу (сребрну) на 

званичним првенствима, као члан џудо клуба Крушевац, је освојио на 

кадетском првенству централне Србије 2011. године. Одласком у Београд 

на даље школовање, прелази у ОЏК „Београд“ где наставља своју 

такмичарску каријеру. 
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М а р к о в и ћ  Н и к о л а 

                  

                                              2004.                                               2021. 

Марковић Никола је рођен 29.03.1993. године у Крушевцу. Основну 

школу „Доситеј Обрадовић“ и средњу техничко-машинску је похађао и 

завршио у Крушевцу. На факултету „Мегатренд“ студира на смеру 

безбедност. Живи и ради у Немачкој. Џудо је почео да тренира 2001. 

године. Своје прве успехе на званичним првенствима је постигао 2003. 

године када је у конкуренцији полетараца освојио бронзане медаље на 

првенству републике и на првенству државе. Много више успеха и 

значајније резултате је постигао на домаћим и међународним турнирима. 
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М и л о ш е в и ћ   М а р к о 

                    

                                          2004.                                             Преминуо 2016.     

Милошевић Марко је рођен 23.10.1994. године у Крушевцу, где је 

завршио основну школу „Јован Јовановић Змај“. Средњу шумарску школу 

је завршио у Краљеву. Остаће упамћен као један од троје пионира који су 

после дуго година освојили за клуб неку од медаља на званичним 

првенствима. Добио је многе битке на такмичењима, али је нажалост 

изгубио ону најважнију-животну. После тешке блести преминуо је 

19.07.2016. године. Џудо је почео да вежба 2000. године, а своју прву 

медаљу (бронзану) је освојио 2002. године на првенству централне Србије 

за полетарце. Био је учесник и освајач медаља на многобројним домаћим и 

међународним турнирима.   

Карактеристично за целу ту генерацију је рано укључивање у такмичарске 

активности. Већ након неколико месеци тренирања су почели да одлазе на 

турнире. Један од првих турнира на којем су учествовали је био 

међународни турнир „Поморавље“ у Трстенику 01.06.2001. године. На 

слици доле комплетна мешовита екипа пред полазак на турнир. 
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1. Живојиновић Милан, 2. Живојиновић Младен, 3. Марковић Никола, 4. Милошевић 

Марко, 5. Гајић Софија, 6. Косић Александар, 7. Раденковић Никола, 8. Урошевић 

Филип, 9. Миловановић Милош, 10. Живојиновић Душан, 11. Цветковић Константин, 

12. Милић Стефан, 13. Чолић Александра, 14. Живојиновић Оливера, 15. Радовановић 

Ненад, 16. Вајић Мирослав, 17. Бабић Милош, 18. Миленковић Бојан, 19. Цветковић 

Немања, 20. Крстић Милош, 21. Павловић Иван, 22. Миловановић Марко, 23. Вучковић 

Немања, 24. Михаиловић Владимир.  

 

2 0 0 2 . 

Главни догађај по којем ћу памтити ову години су медаље освојене након 

девет дугих година чекања. Биле су то уједно и прве медаље освојене на 

званичним првенствима под мојим руководством као предсеником клуба, а 

мени још драже, јер су тада своје прве медаље освојили и пионири из 

генерације коју сам детаљније описао у претходном поглављу, а који су 

као што сам рекао, наставили тај низ успеха још дуги низ година. 

Спомињући те медаље освојене после дугих девет година, морам истаћи да 

је ипак је највреднији резулата и свој  највећи успех те године направио 

Вајић Мирослав, који је на првенству централне Србије за јуниоре освојио 

бронзану медаљу. Успех је тим већи ако се зна да је Мирослав џудо почео 

да вежба 2001. године и да је у децембру те године тек положио за жути 

појас. Била је то најава и увод у серију добрих резултата која је једна група 

старијих такмичара направила у периоду од 2003. до 2005. године. 
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Заједничка карактеристика свих њих је да су релативно касно почели са 

вежбањем, да нису прошли класичну пионирску школу џудоа и да су за 

врло кратко време од почетка вежбања почели са такмичењима и на нашу 

велику срећу са освајањем медаља. 

 

Јуниорска екипа на првенству централне Србије у Нишу 25.05.2002. 

С лева: Михаиловић Владимир, Вучковић Немања, Цветковић Немања, Крстић Милош, 

Бабић Милош, Вајић Мирослав и Живојиновић Душан 

На нашу велику жалост, имали су још једну заједничку карактеристику. 

Кратку такмичарску каријеру и скоро истовремено напуштање џудоа. 

Такмичари који су освајали медаље у јуниорској и сениорској 

конкуренцији (по азбучном реду): 

Бабић Милош, Бевања Бојан, Благојевић Иван, Вајић Мирослав, 

Милановић Александар, Павловић Иван, Поповић Вукан, Поповић 

Слађана, Радосављевић Дејан. 

Посебно интересанти из ове групе такмичара су Благојевић Иван  и 

Поповић Слађана, такмичари који су уствари били кадети, али који су се 

такмичили и у јуниорској и у сениорској конкуренцији. 
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Благојевић Иван-Мрвица  је рођен 13.05.1987. године у Александровцу 

Жупском. Основну школу је завршио у селу Доње Ратаје код 

Александровца. Средњу Машинско-електротехничку школу је завршио у 

Крушевцу. Џудо је почео да тренира 2002. године. После само девет 

месеци вежбања, на веома јаком турниру, Куп „Гуласа“, 2003. године у 

Београду је освојио бронзану медаљу. Исте те године је на првенству 

централне Србије за кадете освојио прво место, а на државном првенству 

(СИЦГ) треће место. Захваљујући постигнутим резултатима у 2003. постао 

је стипендиста града Крушевца. Све је указивало на то да је на помолу 

једна блистава каријера, а успеси које је наставио да ниже још су нас више 

учвршћивали у таквом размишљању. На јуниорском првенству  централне 

Србије 2004. осваја златну медаљу, а  2005. на првенствима централне 

Србије и за кадете и за јуниоре осваја такође златне медаље. И онда крај. 

Како је муњевито заблистао исто тако је одједном без икакве најаве 

престао и са такмичењима и са вежбањем. Разлог? Разлог је стар колико и 

џудо клуб Крушевац. Завршивши средњу школу Иван се није определио за 

студије тако да је остао у Крушевцу, али клуб није имао финасијских 

могућности да испрати његов даљи спортски развој и био је то већ више 

пута виђен, рекао бих, неминовни епилог. Иван се запошљава у „Вино 

Жупи“ из Александровца где ради неколико година, након чега у потрази 

за бољим животом одлази прво за Швајцарску, а  затим за Немачку где и 

данас живи и ради. Ожењен је и има двоје деце, ћерку и сина 
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Поповић Слађана је рођена 09.01.1988. године у Крушевцу, где је завршила 

основну школу „Бранко Радичевић“ и средњу Економску, смер правни 

техничар. Удата је и има ћерку Хелену. Живи у Крушевцу. Џудо је почела 

да тренира 2003. године. Већ 2004. године је изашла на своје прво 

такмичење и освојила бронзану медаљу. Било је то на првенству централне 

Србије за сениоре. Исту медаљу те године је освојила и на првенству 

централне Србије за јуниоре. Следеће 2005. године је направила резултат 

који је куриозитет не само за наш клуб, већ вероватно и за целу Србију. 

Наиме, у једној години је учествовала на првенствима централне Србије у 

три узрасне категорије (кадети, јуниори и сениори) и на сва три такмичења 

освојила бронзане медаље. Слађана је једна врло интересантна такмичарка 

са доста необичном каријером. Као ни многима пре ње, ни њој клуб није 

могао да обезбеди неке озбиљније услове неопходне за постизање 

врхунских резултата, али упркос свему, она је уз повремене прекиде и 

поновна враћања, дуги низ година остала у клубу. Прву већу паузу прави 

2006. године, да би се након неколико година вратила и на првенству 

централне Србије за сениоре 2011. године освојила бронзану медаљу. 

Поново паузира од 2014. до 2016. године, када се поново враћа све до 

познатих дешавања са пандемијом корона вируса, када је већина спортова 

и клубова више била затворена, него што је радила. Познајући Слађану, 

очекујем да са нормализацијом ситуације око пандемије, поново обуче 

кимоно и појави се на струњачама клуба у којем је од 2003. године. 
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Конференција клуба је одржана 28.12.2002. године.  

Упрвни одбор су чинили (по азбучном реду): 

Башић Слободан, Живојиновић Душан, Николић Милован, Рајковић 

Ивица, Тоскић Драган, Урошевић Божидар и Чукурановић Дејан. 

За председника клуба и председника управног одбора је изабран Тоскић 

Драган, а за потпреседника Урошевић Божидар. 

Надзорног одбор су чинили: 

Живојиновић Милан, Николић Милорад и Цветковић Константин. 

За председника надзорног одбора је изабран Живојиновић Милан. 

Полагање за појасеве је одржано 27.12.2002. године у сали СОШ „Веселин 

Николић“ 

За жути појас су положили: 

Алексић Марија, Арсеновић Милица, Благојевић Иван, Васић Ненад, 

Вељковић Александра, Живковић Никола, Исаиловић Дејан, Јаковљевић 

Јована, Крстић Лазар, Маринковић Александар, Марковић Лазар, 

Миладиновић Саша, Радошевић Његош, Спасојевић Маријана, Спасојевић 

Немања, Томић Стојан. 

За наранџасти појас су положили: 

Бабић Милош, Бевања Бојан, Вајић Мирослав, Гајић Софија, Косић 

Александар, Крстић Милош, Марковић Никола, Миловановић Милош, 

Милошевић Иван, Михајловић Владимир, Павловић Иван, Радосављевић 

Дејан, Урошевић Филип, Чолоћ Александра. 

За зелени појас су положили: 

Живојиновић Младен, Живојиновић Оливера, Јаковљевић Горан, 

Милошевић Марко, Раденковић Никола, Радосављевић Ненад. 

Једна од акција у коју се клуб укључио у 2002. години је и акција 

Министарства здравља републике Србије под називом „Твој живот у 

твојим рукама“ која је трајала читаве 2002. године. У календару 
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активности, март месец је био предвиђен за промоцију здравог живота кроз 

бављење спортом. У оквиру тих активности, Спортски савез Крушевца је 

организовао сусрете основаца Крушевца и Сремске  Митровице у шест 

спортова са око 200 учесника. Чињеница да је џудо био међу тих шест 

спортова говори у прилог мојој претходној констатацији да се џудо клуб 

полако поново враћао у жижу спортских збивања у граду и да је клуб опет 

постајао  фактор, препознатљив и способан да на квалитетан начин 

репрезентује град у манифестацији републичког значаја. Први сусрет у 

оквиру ове манифестације је одржан 22.02.2002. године у Сремској 

Митровици, а други 15.03.2002. године у Крушевцу. Као што то обично 

бива, дружење џудиста из Крушевца и Сремске Митровице је прерасло у 

једно лепо и искрено пријатељство које резултирало дугогодишњом 

сарадњом и учећима на турнирима у Сремској Митровици и Крушевцу. На 

слици доле пионирска екипа џудо клуба „Крушевца“ у Сремској 

Митровици у акцији „Спортом против дроге“. 

 

Први ред одозго, с лева: Миљковић Драгана, Чолић Александра, Живојиновић Оливера 

Други ред одозго, с лева: Олић Лазар, Радовановић Ненад, Манић Никола  

Трећи ред одозго, с лева: Гајић Филип, Јовановић Иван, Јовановић Ивана, Јовановић 

Немања и тренер Живојиновић Душан 
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Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2002. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Вајић Мирослав Ниш Ц. Србија јуниори 90 3 

2. Милошевић Марко Ниш Ц. Србија м.пионири 24 3 

3. Косић Александар Ниш Ц. Србија м.пионири 27 3 

4. Ђурђевић Тамара Ниш Ц. Србија м.пионири 22 2 
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ПЕРИОД 2003-2005 

 

2 0 0 3 . 

На велико задовољство свих у клубу, ова година је обиловала 

многобројним акцијама, али бих на првом месту издвојио чињеницу да смо 

и ове године наставили са освајањем медаља на званичним првенствима. 

 

Освајачи медаља на јуниорском првенству централне Србије, (2003) 

Стоје с лева: Бабић Милош, Поповић Вукан, Живојиновић Душан, Благојевић Иван 

Чуче с лева: Павловић Иван, Вајић Мирослав 

У јуну месецу је у Београду одржан балакански шампионат за сениоре и 

сениорке. Ја сам на том првенству учествовао као почасни гост у екипи 

Грчке репрезентације. Било је то једно лепо признање за клуб и мене за све 

што смо учинили на развоју џудоа у Волосу. Интересантна чињеница за 

читаоце ове монографије, али и за историју џудоа, је податак да се на овом 

првенству појавио и Илиас Илијадис, момчић са непуних 17 година и 
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освојио златну медаљу. Следеће године је на Олипијским играма у Атини у 

категорији до 81 кг освојио златну медаљу. Све после тога је познато, 

виђено и испричано на хиљаде пута. Ја сам имао и срећу и задовољство, да 

као гост грчке репрезентације присуствујем спортском рађању великог 

шампиона и легенде џудо спорта.   

 

1. Илиас Илиадус, 2. Тоскић Драган, 3. Јанис Кафетеракис, потпредседник Грчке џудо 

федерације, 4. Димитриос Кабаз, тренер млађих селекција у Грчкој федерацији, на 

овом првенству у својству првог тренера. 

Спортски савез Крушевца је у 2003. години започео једну лепу акцију, са 

циљем промоције спорта, а то је организација спортског капа за млађе 

узрасте. Камп је одржан у периоду од 20.06. до 27.06. 2003. године, а међу 

осам спортова који су укључени у рад кампа се нашао и џудо. За нас је то 

била још једна потврда да се џудо клуб полакао враћао на место које му је 

по резултатима у прошлости и припадало. 
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Џудисти Крушевца са свим учесницима кампа, (2003) 

Слика испод овог  текста има и рекао бих антологијску вредност, јер је то 

први заједнички снимак седморице дечака, (Раденковић Николе, Марковић 

Николе, Милошевић Марка, Живојиновић Младена, Урошевић Филипа, 

Косић Александара и Марковић Лазара) који су након овог снимка још 

пуних 14 година (осим Милошевић Марка који је преминуо 2016. године) 

били пример истинских заљубљеника у џудо и свој клуб. Они су на сваком 

кораку, без обзира да ли се радило о неком такмичењу или тек обичној 

посети клубу, приликом полагања своју за појасеве, исказивали 

приврженост према клубу у којем су одрасли и међусобном нераскидивом 

пријатељству које се развило током свих тих година. Последњи пут су се 

окупили 2017. године баш на полагању за појасеве, када су дошли да 

пруже подршку неким новим клинцима, који су попут њих правили своје 

прве кораке у свету џудоа. 
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Екипа џудо клуб ,,Крушевац“ на кампу спортова, (2003) 

Стоје с лева: Дарко, Јовановић Ивана, Живојиновић Оливера, Тијана, Арсић Милица, 

Ивановић Иван, Живојиновић Душан 

Клече с лева: Раденковић Никола, Марковић Никола, Милошевић Марко, Живојиновић 

Младен, Урошевић Филип, Косић Александар, Марковић Лазар, Миловановић Милош, 

Гајић Филип. 

 

Раденковић Никола и Урошевић Филип, детаљ с тренинга на кампу спортова, (2003) 

У овој години смо по први пут у клупској историји добили и судијски 

кадар. Живојинивић Милан, Живојиновић Душан и Цветковић Немања су 

учествовали на семинару за регионалне и републичке џудо судије. 

Семинар је одржан 05.-06. јуна на Савачи код Бора. Семинар су водили 

наше истакнуте судије и познати џудо радници, Шаренац Драган и Ракић 

Слободан. Сва три наша кандидат су успешно завршила семинар и стекли 
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звање републичког џудо судије. Милан и Душан су касније наставили са 

усавршавањем и 2005. године обојица су постали савезне судије. 

На крају овог месеца, који је, као што се из приложеног може видети, 

обиловао акцијама и догађајима, десио се и један који је слободно можемо 

рећи постао заштитни знак џудо клуба Крушевац. Те године, 28. јуна, 

организовали смо један врло скроман турнир, за који ни највећи оптимисти 

међу нама, јер само смо ми могли бити оптимисти на основу тог првог 

турнира, нису слутили да ће прерасти у турнир о којем је причао цео град и 

цела џудо Србија. Турнир смо назвали „Видовдански“ јер се одржавао у 

склопу Видовданских свечаности које су биле под покровитељством града 

Крушевца. Одмах на почетку овог текста сам направио грешку, јер сам 

рекао „организовали смо“. Нисмо ми, него мој Дуле (Душан Живојиновић), 

који је, као и увек, био нестрпљив да што пре реализује неку моју замисао, 

коју сам ја  имао само као  потенцијалну идеју. Тако сам ја на почетку 

наших планова и рада на опоравку клуба рекао да ћу покушати да 

искористим неке своје везе у иностранству и организујем један добар 

међународни турнир. Када тако нешто неопрезно изјавите пред  Дулетом, 

можете слободно да се убијете, јер има да вам се накачи, што би реко наш 

народ „ко смрт на бабу“. Ја сам то некако успевао да избегнем, јер сам знао 

да је то страшан посао за који је потребан велики тим људи, који ми реално 

нисмо имали. На почетку 2003. године, Дуле по ко зна који пут долази код 

мене са питањем да организујемо било какав турнир, око којег би ја био 

ослобођен свих обавеза, осим да дођем на отварање и доделу медаља, јер је 

знао да је јуни месец за мене био препун обавеза на Факултету. Пристао 

сам, и тако је 28.06.2003. године, са почетком у 10 часова, у сали основне 

школе „Вук Караџић“, одржан први Видовдански турнир. Турнир је био 

екипног карактер у пионирској и сениорској конкуренцији. У пионирској 

конкуренцији су поред нас учествовале још екипе ЏК „Паником“ из Бруса, 

ЏК „Лесковац“ из Лесковца и ЏК „Петолетка“ из Трстеника. У сениорској 

конкуренцији је поред нас учествовала само екипа наших драгих 

пријареља из Бруса ЏК „Паником“. Као што рекох на почетку, био је то 

један врло скроман турнир који је више личио на наше заједничке тренинге 

када смо одлазили код пријарељских клубова у Брусу и Трстенику. Али 

било како било, овај турнир је имао и једну позитивну страну. Самом себи 

сам дао задатак да је ово последњи турнир у овом формату. Или ћу 

направати турнир достојан Видовданског имена, о којем ће се говорити са 

поштовањем, или га више уопште неће бити. Са припремама за 
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организацију другог Видовданског турнира у 2004. години сам започео 

буквално следећег дана након завршетка првог Видовданског турнира.  

Прво полагање за појасеве у 2003. години је одржано 27. јуна 

За жути појас су положили: 

Веселиновић Марко, Ивковић Александра, Јовановић Ивана, Лахајнер 

Лоријана, Лахајнер Сергеј, Миленковић Виолета, Николић Богдан, 

Николић Јелена. 

За наранџасти појас су положили: 

Вујичић Немања, Вујичић Немања, Гајић Филип. 

Друго полагање за појасеве је одржано 26.12.2003. године. 

За жути појас су положили: 

Бркић Лазар, Васиљевић Немања, Васић Анђела, Думановић Никола, 

Ескић Ана, Живковић Наталија, Живковић Невена, Жикић Јелена, 

Здравковић Ђурђина, Ивковић Анђела, Илић Мила, Јеремић Матија, 

Јовановић Јован, Лукић Бојана, Лукић Миона, Марковић Јелена, Марковић 

Невена, Марковић Стефан, Милановић Александар, Новаковић Милица, 

Петровић Алекса, Петровић Александар, Поповић Слађана, Проданов Ана, 

Пурић Тиосав. 

За наранџасти појас су положили: 

Алексић Марија, Арсеновић Милица, Благојевић Иван, Веселиновић 

Марко, Јовановић Ивана, Марковић Лазар, Николић Богдан, Радошевић 

Његош, Срећковић Србислав, Томић Стојан. 

За зелени појас су положили: 

Бевања Бојан, Гајић Софија, Гајић Филип, Јеремић Маринко, Косић 

Александар, Марковић Никола, Миловановић Милош, Милошевић Иван, 

Михајловић Владимир, Павловић Иван, Радосављевић Дејан, Урошевић 

Филип, Чолић Александра. 
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За плави појас су положили: 

Живојиновић Младен, Живојиновић Оливера, Милошевић Марко, 

Раденковић Никола, Радосављевић Ненад. 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2003. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Благојевић Иван Лесковац Ц.Србија кадети +90 1 

2. Чолић Александра Лесковац Ц.Србија кадети 52 2 

3. Благојевић Иван Обренова СИЦГ кадети +90 3 

4. Раденковић Никола Ниш Ц.Србија полетарци 50 2 

5. Живојиновић Младен Ниш Ц.Србија полетарци 28 3 

6. Марковић Никола Ниш Ц. Србија полетарци 38 3 

7. Урошевић Филип Ниш Ц.Србија полетарци 42 3 

8. Урошевић Филип Ниш СИЦГ полетарци 42 2 

9. Марковић Никола Ниш СИЦГ полетарци 38 3 

10. Поповић Вукан Ниш Ц. Србија јуниори 90 2 

11. Павловић Иван Ниш Ц.Србија јуниори 73 3 

12. Бабић Милош Ниш Ц.Србија јуниори 73 3 

13. Вајић Мирослав Ниш Ц.Србија јуниори 100 3 

14. Живојиновић Оливера Бор Ц.Србија с.пионири 57 3 

Ц.Србија – Централна Србија 

СИЦГ – Србија и Црна Гора 

 

2 0 0 4 . 

Полагање за појасеве је одржано 05.03.2004. године. 

За жути појас су положили: 

Живковић Наталија, Живковић Невена, Ивковић Ивана, Ивковић 

Христина, Јеремић Матија, Јовановић Милош, Лукић Бојана, Лукић 

Миона, Марковић Невена, Петровић Алекса. 

За зелени појас је положио: 

Јеремић Маринко. 
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Када говоримо о 2004. години, која је иначе обиловала догађајима и 

активностима, не могу да се отмем утиску да смо помало неправедно све те 

догађаје и дешавања ставили у други план, припремајући се и чекајући оно 

за шта смо се припремали скоро годину дана – II Међународни 

Видовдански турнир. И дошао је тај дан. У недељу, 20.06.2004. године, 

џудо клуб Крушевац је у хали спортова угостио 280 такамичара из 32 

клуба, 23 из Србије и 9 из иностранства. Из иностранства су нам дошли 

клубови из Грчке, Румуније и Италије. На такмичењу су поред наших 

судија судили Лена Стереа, интернационални судија из Румуније и 

Анастасиос Варагас, такође интернационални судија из Грчке. Од 

присутних гостију свакако треба споменути Маринесу Доину, Члана 

председништва Џудо савеза Румуније, Јаниса Кафентеракиса, члана џудо 

федерације Грчке, Димитриос Кабаза, тренера младих селекција у 

репрезентацији Грчке и Драгана Спасића предсеника џудо савеза 

централне Србије. Турнир је, без лажне скромности, протекао 

беспрекорно. Сваки детаљ је одрађен до перфекционизма, почев од 

мерења, жребања, такмичења, медијске покривености, па до поклона и 

медаља. Медеље су посебна прича и вероватно су се по први пут у Србији 

делиле такве медаље на неком пионирском турниру. Биле су то врло скупе 

медаље, рељефне у боји и са изливеном годином турнира, тако да нису 

могле да се деле следеће године. 

 

Медаље дељене на међународном „Видовданском турниру“ од 2004. до 2007. године 

Што се тиче резултата постигнутих на турниру, најуспешнија је била екипа 

Литохора из Грчке, док су наши такмичари освојили 8 медаља, 4 сребрне и 

4 бронзане. Освајачи медаља за екипу џудо клуба Крушевац: Думановић 

Никола,  Живојиновић Младен, Марковић Никола и Раденковић Никола су 

освојили сребрне медаље, док су бронзане медаље освојили Стефановић 

Милош, Марковић Јелена, Васић Анђела и Миловановић Милош. 
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Након завршетка турнира сви клубови из Грчке су остали на тродневном 

семинару који сам ја водио. Семинару су присуствовали и наши џудисти, 

тако да је то била још једна прилика за лепо дружење, али и могућности да 

се на струњачи опробају са такмичарима из других клубова, што је управо 

недостајало нашим такмичарима. 

 

Џудисти Крушевца са гостима из Грчке на тродневном семинару који је одржан у 

склопу Видовданског турнира, (2004) 

 

Тренери учесници семинара, (2004) 

С лева: Тоскић Драган, Кафентаракис Јанис, Мицос из Ларисе, Кабаз Димитриос, 

Варагас Анастасиос и Миладиновић Јовица. 

Целокупна дешавања око турнира и семинара су била јако добро 

пропраћена од стране медија, почев од гостовања у телевизијским 

емисијама па до новинских репортажа. 
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Лист „ Град“, 24.06.2004. 
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Лист „Победа“, 25.07.2004. 

На крају ове кратке приче о најуспешнијем Видовданском турниру, од пет, 

колико смо их укупно организовали, неколико речи о људима који су 

изнели највећи терет. На првом месту морам да споменем наше велике 

пријатеље из џудо клуба „Паником“ из Бруса, Ивезић Добривоја и 

Марковић Милоша који су нам позајмили своје струњаче за одржавање 

турнира, а Ивезић Добривоје је био и руководилац суђења. Остали део 
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екипе који је уз мене изнео највећи део терета у организацији турнира, 

како овог тако и последњег 2007. године, је мање више био исти: 

Урошевић Божидар, Раденковић Ивица, Живојиновић Душан, 

Живојиновић Милан и Николић Милован. Одмах на први поглед се види 

да је то била јако мала екипа за тако огроман посао, што би било и 

објашњење зашто нисмо трајали дуже од тих пет година,  

Година 2004. је била олимпијска година, а игре су се одржавале у Атини. 

Била је то јединствена прилика, због близине одржавања игара, да посетим 

једну тако велику манифестацију. Моје највеће интересовање је било 

наравно за џудо такмичење и шта ће на њему урадити мој познаник са 

балканског првенства, момчић који је на олимпијади имао 17 година и 

неки месец - Илиас Илиадис. И као што сви знају, направио је чудо, 

сензацију или како год већ то назвали. У категорији до 81 килограма, 

освојио је златну медаљу, победивши у финалу Украјинца Романа Гонтјука 

и тако започео пут успеха који је трајао годинама и који га је одвео у 

легенде џудо спорта. 

 

ОИ Атина 2004. године 
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Улазница за џудо такмичења 

  

 

Дворана за џудо такмичењена на  ОИ у Атини (2004) 

 

Крај ове године који је био препун 

догађања су обележила још два 

лепа успеха. Наш Такмичар Косић 

Александар је изабран за 

спортисту месеца септембра. То је 

признање које је сваког месеца 

додељивао Спортски савез 

Крушевца, а у чијем су избору 

учествовали сви клубови чланови 

савеза. 
        

    Лист „Град“, 15.10.2004. 
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У циљу промоције клуба и што 

бољег информисања направили 

смо сајт клуба, који је за то време 

био изузетно добро дизајниран. 

Био је то један од ретких сајтова у 

Србији, када је у питању џудо, а у 

Крушевцу су још само четири 

клуба имала своје сајтове.  

            Лист „Град“, 26.11.2004 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2004. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Поповић Слађана Ниш Ц.Србија сениори +78 3 

2. Радосављевић Дејан Ниш Ц.Србија сениори 90 3 

3. Бевања Бојан Ниш Ц. Србија сениори +100 3 

4. Јовановић Ивана Јагодина Ц. Србија кадети 44 3 

5. МилановићАлександар Јагодина Ц. Србија јуниори 100 2 

6. Поповић Вукан Јагодина Ц. Србија јуниори 100 3 

7. Благојевић Иван Јагодина Ц. Србија јуниори +100 1 

8. Поповић Слађана Јагодина Ц. Србија јуниори +78 3 

9. Косић Александар Ниш Ц. Србија полетар 34 1 

10. Милошевић Марко Ниш Ц. Србија полетар 31 2 

11. Марковић Лазар Ниш Ц. Србија полетар 28 3 

12. Савић Немања Ниш Ц. Србија полетар 42 3 

13. Васић Анђела Ниш Ц. Србија полетар 46 2 

14. Ескић Ана Ниш Ц. Србија полетар 31 3 

15. Милошевић Марко Ниш СИЦГ полетар 31 3 

16. Косић Александар Ниш СИЦГ полетар 34 3 

17. Васић Анђела Ниш СИЦГ полетар 46 3 

18. Радошевић Његош Лесковац Ц.Србија м.пионир 50 2 

19. Раденковић Никола Лесковац Ц.Србија м.пионир 55 3 
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20. Матић Небојша Брус Ц.Србија с.пионир 66 2 

21. Миладиновић Милош Брус Ц.Србија с.пионир 46 3 

22. Теофиловић Ђорђе Брус Ц.Србија с.пионир +66 3 

 

2 0 0 5 . 

Полагање за појасеве је одржано 16.01.2005. године. 

За жути појас су положили:  

Милошевић Марија, Петровић Јелена, Радоњић Зоран, Радошевић Саво, 

Ристић Душан, Стефановић Милош.  

За наранџасти појас су положили:  

Бабић Милош, Благојевић Иван, Васиљевић Немања, Васић Анђела, 

Јанковић Кристина, Јанковић Невена, Јовановић Јован, Марковић Јелена, 

Миладиновић Милош, Милојевић Јован, Поповић Слађана. 

За зелени појас су положили: 

Јовановић Ивана, Крстић Милош, Марковић Лазар, Радосављевић Дејан, 

Радошевић Његош, Савић Немања, 

За плави појас су положили: 

Косић Александар, Марковић Никола, Радосављевић Дејан, Урошевић 

Филип. 

Трећи међународни „Видовдански“ турнир смо организовали 25.06.2005. 

године. Такмичење је организовано у карегорији млађих пионира и 

полетараца. Учествовало је 204 такмичара из 20 клубова. Из Централне 

Србије 12, Београда 4, Војводине 1, Црне Горе 2 и 1 клуб из Италије. 

Руководилац такмичења је био Ивезић Добривоје из Бруса, а контролор 

суђења Шаренац Драган из Ниша. У категорији млађих пионира најбољи 

су били џудисти Крушевца, у категорији млађих пионирки џудискиње ЏК 

„ЛСК“ из Лаћарка, у категорији полетарац најбољи су били џудисти ЏК 

„Кинезис“ из Ниша, док су код девојчица полетараца најбоље биле 

џудискиње ЏК „Шогун“ из Ниша. У свеукупном пласману најбољи су 

били џудисти из Крушевца.    
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Пионирска екипа џудо клуба „Крушевац“, свеукупни победници трећег међународног 

Видовданског турнира, (2005) 

Први ред стоје: Новаковић Невена, Васић Анђела, Стефан, Миладиновић Саша, 

Раденковић Никола, Урошевић Филип, Савић Немања 

У средини: Милошевић Маја, Ескић Ана, Радоњић Зоран, Думановић Мишко, Милојевић 

Војин, Марковић Невена 

Чуче: Новаковић Катарина, Милошевић Марко, Марковић Никола, Живојиновић 

Младен, Косић Александар, Марковић Лазар 

На наредним сликама видимо све узрасне категорије на полагању за 

појасеве у 2005. години. 

 

Тоскић Драган са полетарцима, (2005) 

С лева: Стефановић Милош, Милојевић Јован, Милошевић Марија, Петровић Јелена, 

Радоњић Зоран, Радошевић Саво, Ристић Душан 
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Тоскић Драган и Живојиновић Душан са пионирима, (2005) 

Стоје с лева: Живојиновић Младен, Милошевић Марко, Косић Александар, Урошевић 

Филип, Марковић Никола, Марковић Лазар, Марковић Јелена, Јанковић Кристина, 

Ивановић Саша 

Клече с лева: Васиљевић Немања, Миладиновић Милош, Јовановић Јован, Васић 

Анђела, Јанковић Невена, Раденковић Никола, Савић Немања, Радошевић Његош, 

Ћирић Игор. 

 

Кадети, јуниори и сениори, (2005) 

Стоје с лева: Тоскић Драган, Благојевић Иван, Крстић Милош, Радосављевић Дејан, 

Поповић Слађана, Живојиновић Душан  

Средњи ред с лева: Бабић Милош, Вучковић Јасмина, Живковић Никола, Павловић 

Иван, Радосављевић Ненад 

Клече с лева: Цветковић Немања, Радовановић Ненад, Живојиновић Оливера, 

Јовановић Ивана, Новаковић Милица  
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Када су у питању званична такмичења, ова 2005. година, као и претходна 

2004., остаће упамћене по једном малом куриозитетеу. У обе ове године 

освајали смо медаље у свим узрасним категоријама, почев од полетараца  

па до сениора. Ти резултати најбоље говоре шта значи континуирани рад, 

са свим селекцијама,  али исто тако говоре и шта значи када вам барем 

неки јуниор не оде из клуба због студија, што нам се иначе дешавало свих 

ових година. Наравно да нисам гајио илузију да ће то дуго трајати. Гледао 

сам на то као на као на још један леп пролазни тренутак у нашој скромној 

историји. 

Без обзира на лепе резултате остварене у свим узрасним такмичарским 

категоријама у протекле две године, наш фокус је и даље био на оним 

најмлађима, полетарцима и пионирима. Зато је и гро нашег деловања био 

посвећен управо њима. Једна од таквих акција су и честе припреме које 

смо организовали ван Крушевца. На слици доле видимо део пионирске 

екипе за коју ће се касније испоставити да је најдуговечнија екипа, у 

такмичарском смислу, у историји клуба, на летњим припремама у Бару.  

 

Припреме у Бару, (2005) 

Први ред с лева: Живојиновић Душан, Раденковић Никола, Косић Александар, 

Живојиновић Младен, Марковић Лазар 

Други ред с лева: Живојиновић Оливера, Јовановић Ивана, Живковић Тамара 
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Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2005. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Благојевић Иван Бор Ц.Србија кадети +90 1 

2. Живојиновић Оливера Бор Ц.Србија кадети 57 3 

3. Поповић Слађана Бор Ц.Србија кадети +78 3 

4. Благојевић Иван Брус Ц.Србија јуниори +100 1 

5. Павловић Иван Брус Ц.Србија јуниори 66 3 

6. Вајић Мирослав Брус Ц.Србија јуниори 100 3 

7. Поповић Слађана Брус Ц.Србија јуниори +78 3 

8. Поповић Слађана Ниш Ц.Србија сениори +78 3 

9. Ескић Ана Ниш Ц.Србија полетарци 34 1 

10. Јанковић Александра Ниш Ц.Србија полетарци 38 2 

11. Васић Анђела Ниш Ц.Србија полетарци +43 3 

12. Марковић Лазар Ниш Ц.Србија полетарци 31 3 

13. Марковић Јелена Ниш Ц.Србија полетарци 31 3 

14. Марковић Лазар Бор СЦИГ полетарци 31 2 

15. Косић Александар Бор Ц.Србија м.пионири 38 3 

16. Марковић Никола Бор Ц.Србија м.пионири 50 3 

17. Живојиновић Младен Бор Ц.Србија м.пионири 34 3 

18. Марковић Никола Бечеј СЦИГ м.пионири 50 3 
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ПЕРИОД 2006-2014 

 

2 0 0 6 . 

Четврти међународни турнир „Видовдан“ смо одржали 24.06.2006. године. 

Учествовало је 111 такмичара из 18 клубова. Руководиоци такмичења су 

били Ивезић Добривоје из Бруса и Стојковић Сента из Бора, док је 

руководиоц суђења био Ракић Слободан из Бора. Џудисти Крушевца су и 

ове године понели наслов најбоље екипе. 

Полагање за појсеве је одржано 22.01.2006. године у сали  О.Ш. „Доситеј 

Обрадовић“. 

За жути појас су положили: 

Васић Малиша, Пижула Стефан, Срећковић Александра, Савић Дарио, 

Дабижљевић Бојан. 

За наранџасти појас су положили: 

Крстић Лазар, Думановић Никола, Ескић Ана, Ивановић Саша, Јанковић 

Кристина, Јанковић Невена, Милошевић Марија, Радоњић Зоран. 

За зелени појас су положили: 

Васиљевић Немања, Васић Анђела, Голубовић Немања, Јовановић Јован, 

Марковић Јелена, Протић Јелена, Савић Немања, Срећковић Србислав. 

За плави појас су положили: 

Гајић Филип, Крстић Милош, Марковић Лазар, Михајловић Владимир. 
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За браон појас су положили: 

Косић Александар, Марковић Никола, Радосављевић Дејан, Урошевић 

Филип. 

Друго полагање у 2006. години је одржано 30. децембра. 

За жути појас су положили: 

Андрејић Душан, Атанасковић Павле, Бучић Немања, Вучковић 

Александар, Вучковић Миодраг, Дуловић Петер, Живановић Светлана, 

Јеремић Никола, Матић Ненад, Миленковић Ђорђе, Мојсић Милош, 

Павловић Душан, Пљакић Кристина, Пижула Александра, Рацић Ивана, 

Рацић Ивица, Савовић Стефан, Секулић Раденко, Станковић Никола, 

Цветковић Војислав, Цветковић Небојша, Чикарић Милош. 

За наранџасти појас су положили: 

Милојевић Војин, Пижула Стефан. 

За зелени појас су положили: 

Ивановић Саша, Крстић Лазар, Радоњић Зоран. 

За плави појас су положили: 

Васиљевић Немања, Васић Анђела, Савић Немања. 

За браон појас је положио: 

Марковић Лазар. 

Београд је 2006. године био домаћи екипног првенства Европе у џудоу. 

Била је то лепа прилика да џудисти нашег клуба виде једно велико 

међународно такмичење. Организовали смо одлазак скоро свих чланова 

клуба на то Европско првенство. Био је то један заиста незабораван догађај 

који је многим нашим такмичарима био и подстрек да наставе са вежбањем 

и такмичењем. 
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Акредитације за екипно првенство Европе, (2006) 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2006. години 

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Живојиновић Младен Бор Ц.Србија с.пионири 34 2 

2. Ивановић Саша Бор Ц.Србија с.пионири 50 3 

3. Косић Александар Ниш Ц..Србија м.пионири 42 2 

4. Васић Анђела Ниш Ц.Србија м.пионири 56 1 

5. Марковић Лазар Ниш Ц.Србија полетарци 34 3 

6. Марковић Лазар Бор Србија полетарци 34 3 

 

2 0 0 7 . 

После екипног првенства Европе одржаног 2006. године, Србија је у 2007. 

години била организатор још једног великог такмичења. У Београду је од  

06.-08. априла одржано појединачно првенство Европе за сениоре и 

сениорке. Као и за претходно првенство, успешно смо се организовали и 

одвели комплетан клуб да присуствује том великом догађају. 
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Акредитације за  појединачно првенство Европе, (2007) 

За нас као клуб најважнија ствар, као и претходних година, је била 

организавија петог међународног турнира „Видовдан“. Испоставиће се да 

је то био и последњи турнир који смо организовали. Не би се могло рећи 

да је то било нешто што се није очекивало. Видело се из године у годину 

уназад како је опадао број клубова и такмичара учесника турнира. Узрок? 

Па узрок се могао наслутити још 2004. године када смо организовали, 

слободно то сада могу рећи, један врхунски турнир, кога се не би 

постидели ни много већи градови, ни много познатији и богатији клубови. 

На крају те приче о турниру из 2004. године сам набројао и људе који су 

заједно самном изнели највећи терет организације. Била је то исувише 

мала група да би могла у неком континуитету, дужи низ година, да 

понавља то што су урадили 2004. године. Полако је долазило до замора и 

2007. године смо одлучили да то буде последњи турнир, како небисмо 

дошли у ситуацију да отаљавамо посао само форме ради. На турниру је 

иначе учествовало 237 такмичара из 16 клубова. И ове, као и свих 

претходни година, руководилац такмичења је био наш велики пријатељ из 

Бруса Ивезић Добривоје Биба, а руководилац суђења Ракић Слободан из 

Бора. Ако је нека утеха за крај, џудисти Крушевца су по трећи пут заредом 

освојили прво место у укупном пласману.  
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Полагање за појасеве у 2007. години је одржано 30. децембра. 

За жути појас су положили: 

Вуличевић Стефан, Живић Бранислав, Ивановић Милан, Јанићијевић 

Душан, Јанићијевић Милош, Костић Никола, Марковић Марко, 

Милошевић Михајло, Мишић Ненад, Мрђа Исток, Поповић Стефан, 

Радојковић Андрија, Соколовић Марта, Станивуковић Душан, Стевовић 

Милош, Стевовић Миљан, Стевовић Никола, Стојановић Вељко, 

Цветковић Анђелко, Цветковић Лазар. 

За наранџасти појас су положили: 

Атанасковић Павле, Бучић Немања, Вучковић Александар, Вучковић 

Миодраг, Миленковић Ђорђе, Накић Саша, Пижула Александра, Пљакић 

Кристина, Станковић Никола, Цветковић Небојша, Чикарић Милош. 

За зелени појас су положили: 

Живковић Наталија, Милојевић Ана Марија. 

За плави појас је положио: 

Ивановић Саша.              

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2007. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Косић Александар Ниш Ц.Србија с.пионир 46 3 

2. Раденковић Никола Ниш Ц.Србија с.пионири 73 3 

3. Живојиновић Младен Ниш Ц.Србија с.пионири 42 3 

4. Живојиновић Младен Рума Србија полетарци 42 2 

5. Миленковић Ђорђе Ниш Ц.Србија полетарци +50 3 

6. Цветковић Небојша Ниш Ц.Србија полетарци 50 3 

7. Марковић Лазар Ниш Ц. Србија м.пионири 38 2 

8. Васић Анђела Ниш Ц.Србија м.пионири +56 2 

9. Васић Анђела Обреновац Србија м.пионири +56 3 
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2 0 0 8 . 

На примеру уписа нових чланова се показало шта су за имиџ клуба и 

препознатљивости у локалној средини значили Видовдански турнири. 

Читава атмосфера пре и после такмичења, затим само такмичење на коме 

су ти неки дечаци и девојчице у публици могли видети уживо своје 

вршњаке како се боре, побеђују и добијају медаље, били су многима мотив 

да се пријаве у клуб и да почну са вежбањем. На имиџу последњег 

Видовданског турнира 2007. године смо извршили и последњи добар упис 

нових чланова, што се може видети из извештаја о полагању за појасеве 

2007. године. Већ наредне године се осетио недостатак те врсте рекламе и 

уписали смо знатно мање полазника, што ће иначе бити наша реалност у 

годинама које долазе. У овој 2008. години нисмо ни организовали 

полагање јер је у претходној години одржано предзадњег дана у години, 

30. децембра, а следеће смо планирали за почетак 2009. године. 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2008. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Косић Александар Бор Ц.Србија с.пионири 55 2 

2. Косић Александар Обреновац Србија с.пионири 55 3 

3. Раденковић Никола Тутин Ц.Србија кадети 90 1 

4. Марковић Лазар Врање Ц.Србија м.пионири 42 1 

5. Марковић Лазар Краљево Србија м.пионири 42 3 

 

2 0 0 9 . 

Полагање за појасеве је одржано 21.02.2009. године. 

За жути појас су положили: 

Бабић Марио, Закић Никола, Милојевић Ђорђе, Миљковић Магдалена, 

Ракић Урош, Станковић Матија, Трајковић Лазар. 

За наранџасти појас су положили: 

Косић Никола, Марковић Марко, Радошевић Сава, Станивуковић Душан, 

Цветковић Лазар. 
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За зелени појас су положили: 

Атанасковић Павле, Бучић Немања, Миленковић Ђорђе, Пижула 

Александра, Пљакић Кристина, Станковић Никола, Чикарић Милош. 

 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2009. години  

  

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Косић Александар Ниш Ц.Србија кадети 66 3 

2. Раденковић Никола Ниш Србија кадети 90 3 

3. Раденковић Никола Ниш Ц,Србија м.сениори 100 3 

4. Марковић Лазар Ниш Ц.Србија с.пионири 50 3 

5. Марковић Лазар Ниш Србија с.пионири 50 3 

 

2 0 1 0 . 

Полагање за појасеве је одржано 14.02.2010. године. 

За жути појас су положили: 

Крнета Никола, Шљивић Стефан. 

За наранџасти појас су положили: 

Бабић Марио, Мијатовић Анђела, Ракић Урош, Трајковић Лазар. 

За зелени појас су положили: 

Косић Никола, Цветковић Лазар. 

За плави појас су положили: 

Атанасковић Павле, Бучић Немања, Вучковић Александар, Миленковић 

Ђорђе, Милојевић Ана Марија, Пижула Александра, Станковић Никола. 
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Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2010. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Косић Александар Ниш Ц.Србија кадети 66 2 

2. Косић Александар Рума Србија кадети 66 3 

3. Раденковић Никола Ниш Ц.Србија јуниори 100 2 

4. Раденковић Никола Ниш Србија јуниори 100 3 

5. Марковић Лазар Ниш Ц.Србија с.пионири 55 3 

 

2 0 1 1 . 

Полагање за појасеве је одржано 15.02.2011. години. 

За жути појас су положили: 

Вујиновић Илија, Живојиновић Петра, Илић Томица, Лазаревић Стефан, 

Мијатовић Вук, Обрадовић Марко, Средојевић Јанко. 

За наранџасти појас је положио: 

Крнета Никола. 

За зелени појас су положили: 

Бабић Марио, Јовановић Немања, Мијатовић Анђела, Ракић Урош. 

За плави појас су положили: 

Косић Никола, Љешњанин Михаило, Поповић Слађана. 

Ову 2011. годину је обележио један  пријатан догођај. Годинама смо се 

суочавали са одласцима наших такмичара и напуштањем џудоа. Ове 

године смо дочекали и један повратак. Наша такмичарка Поповић Слађана 

која је 2006. године напустила џудо после кратке и изузетно успешне 

каријере, се вратила тренинзима, отишла на првенство централне Србије за 

сениоре и освојила бронзану медаљу. Више него успешан повратак. Ја сам 

и даље, када год су ми то прилике дозвољавале, облачио кимоно и 

покушавао да колико толико помогнем у тренажном раду. На слици доле 
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се види једна, по узрасту шаренолика група, након успешног наступа на 

међународном турниру у Краљеву 2011. године. 

 

Екипа џудо клуба „Крушевца“ на међународном турниру у Краљеву  

Стоје с лева: Чолић Александра, Косић Александар, Милановић Игор, Бучић Раица, 

Марковић Лазар, Петровић Милена, Живковић Наталија, Живојиновић Младен, 

Михаиловић Владимир и  Живојиновић Душан 

Чуче с лева: Лазаревић Стефан, Стефановић Стефан, Бучић Немања, Јовановић 

Стефан, Ракић Урош, Благојевић Благоје, Милош, Милан 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2011. години  

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Живојиновић Младен Ниш Ц.Србија јуниори 60 2 

2. Раденковић Никола Ниш Ц.Србија јуниори 100 2 

3. Поповић Слађана Ниш Ц.Србија сениори +78 3 

4. Марковић Лазар Брус Ц.Србија кадети 60 3 
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2 0 1 2 . 

Полагање за појасеве је одржано 25.03.2012. године. 

За жути појас су положили: 

Ђекић Ненад, Ивановић Павле, Ивановић Петар, Милановић Игор, 

Милојевић Андрија, Николић Борисав, Стефановић Петар, Стефановић 

Стефан. 

За наранџасти појас су положили: 

Илић Томица, Јаничијевић Милош. 

За плави појас је положио: 

Јовановић Немања. 

Иако сам у образложењу стратегије развоја клуба после 2000. године рекао 

да нам резултати на нивоу осамдесетих година нису приоритет, не значи да 

том сегменту рада нисмо поклањали пажњу, али само у оквирима неког 

оптималног планирања које је било у складу са реалним могућностима 

клуба. У том циљу смо Душан и ја, повремено издвајали посебно време 

које смо посвећивали неколицини такмичара из генерације пионира 2001. 

који су се сада већ увелико такмичили у јуниорској и сениорској 

конкуренцији. На слици доле видимо чланове те већ описане 

најдуговечније генерације у историји клуба који су релативно 

континуирано наставили свој спортски живот у јуниорској и сениорској 

конкуренцији. На слици недостаје Урошевић Филип. 
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С лева: Тоскић Драган, Раденковић Никола, Косић Александар, Марковић Лазар, 

Живојиновић Младен и тренер Живојиновић Душан  

 

 

С лева: Јовановић Немања, Бучић Немања, Живковић Наталија, Ђекић Милош, 

Јаничијевић Милош, Тоскић Лазар, Милић Милош, Милановић Игор и Лазаревић 

Стефан. 
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Детаљи с тренинга, (2012) 

           Бучић Немања и Милић Милош                     Тоскић Лазар и Милановић Игор 

 

 

Јуниорска екипа Крушевца на школској олимпијади у Кикинди, (2012) 

С лева: Раденковић Никола, Косић Александар, Марковић Лазар, Живковић Наталија, 

Живојиновић Младен, тренер Живојиновић Душан 
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Уз већ искусне такмичаре, као и увек, појављивали су се и неки нови 

дечаци и девојице који су својим резултатима доприносили да џудо клуб  

„Крушевац“ одржава континуитет у том такмичарском делу живота клуба 

и буде стално присутан на на џудо сцени Србије. На слици доле освајачи 

медаља са првенства централне Србије за  млађе пионире 2012. године.  

 

С лева: Шљивић Стефан и Стефановић Стефан 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним  

такмичењима у 2012. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Стефановић Стефан Ниш Ц.Србија м.пионири 50 1 

2. Шљивић Стефан Ниш Ц.Србија м.пионири +66 2 

3. Живковић Наталија Београд Ц.Србија јуниори 63 3 

 

2 0 1 3 . 

Полагање за појасеве је одржано 05.06.2013. године. 

За жути појас су положили: 

Ђокић Даница, Ђокић Милена, Зајић Вукашин, Миладиновић Гала, 

Миладиновић Мина, Миладиновић Петар, Милетић Невена, Станојевић 

Никола, Туфегџић Алекса. 
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За наранџасти појас су положили: 

Ивановић Павле, Ивановић Петар, Милановић Игор, Павловић Милош, 

Стефановић Петар, Стефановић Стефан. 

За зелени појас су положили: 

Средојевић Јанко, Цветковић Небојша. 

Једна од новина коју смо увели у рад клуба је било и довођење познатих 

спортиста, спортских радника, судија и свих оних који би на било који 

начин допринели подизању квалитету рада у клубу али и популаризацији 

џудоа и промоцији самог клуба. 

Један од наших гостију у неколико наврата  је био  великан и легенда 

Српског џудоа,  Рашовић Вук, за кога слободно могу рећи, да га је за наш 

клуб осим професионалног односа, везивало и једно искрено пријатељство. 

На слици десно, Рашовић Вук са неколицином чланова после завршеног 

тренинга у сали за вежбање.  

                                         

С лева: Живојиновић Душан, Живковић Наталија, Рашовић Вук, Матић  Радица 

Клече с лева: Косић Александар и Марковић Лазар 
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У октобру 2013. године, тачније од 11. до 13. отобра, организовали смо 

један јако добар семинар на коме су поред наших чланова учествовали и 

џудисти и тренери из Македоније предвођени председником џудо савеза 

македоније и тренером македонске репрезентације Игором Паскоским. 

Поред њих, семинару су присуствовали тренери из Младеновца, Београда 

Новог Сада, Пирота, као и Саша Стефановић из Лиона. Предавачи на 

семинару су били Тери Робин из Француске (у то време најмлађи носилац 

шестог дана у Француској) и наши познати џудисти Рашовић Вук и 

Мијалковић Марко. Колико други цене наш рад више од нас самих, говори 

чињеница да је овом догађају француски часопис за џудо „LEsprit du Judo“ 

посветио целу једни страну, док је код нас овај догађај остао готово 

незапажен.

 

Чланак о семинару у француском  часопису за џудо„LEsprit du Judo“ 
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2 0 1 4 . 

У 2014. години смо одржали два полагања за појасеве. Прво полагање је 

одржано 26.01.2014. 

За жути појас су положили: 

Бацић Марко, Бацић Неда, Башић Урош, Величковић Данијел, Вељовић 

Нина, Ђурић Урош, Ивановић Немања, Марковић Богдан, Поповић Илија, 

Средојевић Дамјан, Судимац Лука, Томић Вук, Трифуновић Вељко. 

За наранџасти појас су положили: 

Величковић Ана, Ђокић Милица, Зајић Вукашин, Матић Радица, 

Миладиновић Гала, Миладиновић Мина, Миладиновић Петар, Милетић 

Невена, Туфегџић Алекса. 

За зелени појас су положили: 

Ивановић Павле, Ивановић Петар, Јаничијевић Милош, Средојевић Јанко, 

Стефановић Петар, Стефановић Стефан. 

За плави појас је положила: 

Чолић Александра. 

Друго полагање за појасеве је одржано 29.12.2014. године. 

За жути појас су положили: 

Антић Вук, Атанасковић Урош, Вучковић Вељко, Гочманац Борис, 

Дишљенковић Милош, Драгутиновић Данило, Јовић Милош, Крстић 

Бранислав, Матић Владан, Милојевић Андрија, Петровић Анђела. 

За наранџасти појас су положили: 

Башић Урош, Буковац Лазар, Вељовић Нина, Марковић Богдан, 

Симоновић Горан, Судимац Лука, Томић Вук. 

За зелени појас су положили: 

Матић Радица, Туфегџић Алекса. 
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За плави појас су положили: 

Ђиновић Борис, Стефановић Петар, Стефановић Стефан. 

На почетку године џудо клуб „Крушевац“ је био успешан домаћин још 

једног догађаја који је као и све претходно што смо радили био у функцији 

промоције клуба. Од 22.-23. фебруара 2014. године, у хотелу „Рубин“ смо 

угостили учеснике савезног семинара за продужење лиценци у 

организацији Судијске комисије џудо савеза Србије. Семинаром је 

руководио председник судијске комисије џудо савеза Србије, наш 

прослављени међународни судија Шкрбић Синиша. У раду Семинара су 

учествовала и позната имена српског џудоа као што су Ракић Милан из 

Бора и Делић Милун из Београда.  

 

Шкрбић Синиша, Делић Милун, Ракић Милан, (2014) 

 

 

Учесници судијског семинара, (2014) 
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У 2014. години смо постигли сасвим солидне такмичарске резултате.  

Највреднији резултат је постигао Николић Марко који је у категорији 

кадета на првенству Централне Србије освојио сребрну, а на првенству 

Србије бронзану медаљу. 

 

Првенство Србије за кадете, Николић Марко на постољу четврти с лева, (2014) 

И ове године смо учествовали на доста турнира и то у свим узрасним 

категоријама. На слици доле су наши пионири, учесници међународног 

турнира у Нишу. То су уједно и сви освајачи медаља на званчним 

рвенствима у пионирској конкуренцији. 
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Међународни турнир у Нишу, (2014) 

Стоје с лева:  Стефановић Петар, Бахтијаревић Никола, Стефановић Стефан, 

Дишљенковић Милош, тренер  Живојиновић Душан 

Чуче с лева: Туфегџић Илија, Бахтијаревић Златко, Милетић Невена, Милојевић 

Андрија 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним  

такмичењима у 2014. години 

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Бахтијаревић Никола Ниш Ц.Србија м.пионири 66 1 

2. Стефановић Петар Ниш Ц.Србија м.пионири 60 1 

3. Милетић Невена Ниш Ц.Србија м.пионири 32 2 

4. Милетић Невена Београд Србија м.пионири 32 3 

5. Стефановић Стефан Ниш Ц.Србија с.пионири 73 2 

6. Николић Марко Ниш Ц.Србија кадети 73 2 

7. Николић Марко Ниш Србија кадети 73 3 
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ПЕРИОД 2015-2021 

 

2 0 1 5 . 

У 2015. нисмо постигли неке запаженије резултате на званичним 

првенствима, али смо зато у великој мери били присутни на турнирима 

широм Србије. Одлика свих тих турнира је била, да су у почетку били 

организовани веома добро, али онда годинама понестане ентузијазма, 

снаге и пара и једноставно се угасе. Већина тих турнира на којима смо 

учествовали је имало међународни карактер и послужила је нашим 

такмичарима за стицање искуства, а на крају крајева и за проверу свога 

рада на тренинзима. Наравно да ти турнири немају квалитет званичних 

првенстава, али као што сам већ рекао, немогуће је створити неки 

озбиљнији резултат учествовањем само на званичним првенствима. 

Подразумева се да, када говорим о учествовању на турнирима, ту мислим и 

на међународне турнире у иностранству који су нама због финансијске 

ситуације недоступни, јер и ово мало домаћих турнира на којима смо 

учествовали, финансирали су сами такмичари. Избор турнира је диктирала 

управо та чињеница да су наступе финансирали сами такмичари. Бирали 

смо турнире који су се  одржавали у нашем ближем окружењу, како би 

прошли што јефтиније. Од вреднијих резултата треба споменути Николић 

Марка и Стевановић Стафана. Њих двојица су освојили медаље на 

мађународном турниру у Краљеву, у конкуренцији кадета, а Николић 

Марко је постигао још један леп успех освојивши као кадет златну медаљу 

у конкуренцији јуниора на међународном турниру у Александровцу, на 

коме је учествовало 190 такмичара из 24 клуба.   
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         Николић Марко и Стефановић Стефан                           Николић Марко 

                            Краљево, (2014)                                            Александровац, (2014) 

 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2015. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Николић Марко Ниш Ц.Србија кадети 73 3 

 

2 0 1 6 .                                                        

И у 2016. години смо наставили исти тренд као и претходних година. 

Обавезно се појавимо и освојимо неку медаљу на званичном првенству, 

како би смо одржали континуитет присуства на тој врсти такмичења, али 

смо и даље највећи акценат бацали на турнире

и то за оне најмлађе. Немогуће је описати њихову радост у тренутку 

примања медаље. Многима је та прва освојена медаља, као браћи Павловић 

на слици десно, била и прекретница у одлуци да ли ће наставити са 

вежбањем или ће попут многих одустати већ након неколико првих месеци 

вежбања. 
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Браћа Павловић, Павле и Петар, (2016)

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2016. години   

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Бахтијаревић Никола Бор Ц.Србија с.пионири +73 3 

2. Бахтијаревић Златко Бор Ц.Србија с.пионири 46 3 

3. Милетић Невена Бор Ц.Србија с.пионири 32 3 

 

2 0 1 7 . 

За групу која вежба на затвореним базенима полагање за појасеве је 

одржано 03.01.2017. године. 

За жути појас су положили: 

Бахтијаревић Василије, Веслигај Младен, Вуковић Петар, Гочманац 

Матија, Думић Урош, Живковић Алекса, Живковић Благоје, Живковић 

Даница, Крапчевић Звонимир, Михаиловић Ђурђија, Његовановић Богдан, 

Стојановић Филип, Решетар Андреј. 
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За наранџасти појас су положили: 

Јовановић Звонко, Матић Владан, Миљковић Александра, Михаиловић 

Дарина, Пајић Вук, Петровић Илија, Попадић Душан, Трифуновић 

Андрија. 

За зелени појас су положили: 

Матић Андреј, Миљковић Сава, Павловић Милош, Павловић Павле, 

Павловић Петар. 

За плави појас је положио: 

Баахтијаревић Никола, Бахтијаревић Бранислав, Симоновић Горан. 

За групу која вежба у О.Ш. ,,Доситеј Обрадовић“ полагање је одржано 

26.08.2017. године. 

За жути појас су положили: 

Атанасковић Јована, Николић Ања, Петровић Милица. 

За наранџасти појас су положили: 

Вучковић Вељко, Кркић Милан, Сврзић Моника. 

За зелени појас су положили: 

Буковац Лазар, Петровић Анђела. 

За плави појас је положила: 

Милетић Невена. 
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Заједнички снимак свих учесника полагање за појасеве, (2017) 

 

Фотграфија која следи након овог текста је последњи заједнички снимак 

дела управе клуба и најдуговечније генерације у историји клуба гледано са 

такмичарског аспекта. У клубу смо остали, ја као председник, Урошевић 

Божидар као потпреседник и Раденковић Ивица као члан председништва.  

Тренер Живојиновић Душан је те године отишао у Кину, Урошевић Филип 

у Америку, Раденковић Никола за Београд, а Марковић Никола за 

Немачку. Живојиновић Младен и Косић Александар живе у раде у 

Крушевцу али су напустили џудо. Од седморице дечкића са прве 

заједничке фотографије из 2003. године недостаје Марковић Лазар који је 

2011. године прешао у Београд и Милошевић Марко који је на жалост 

преминуо 2016. године. 
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Стоје с лева: Раденковић Ивица, Урошевић Божидар, Живојиновић Душан и Тоскић 

Драган 

Чуче с лева: Урошевић Филип, Раденковић Никола, Живојиновић Младен, Марковић 

Никола и Косић Александар, (2017) 

Млађе узрасне категорије су и у овој години наставили са постизањем 

добрих резултата на турнирима. На међународном турниру „Срђан Чолић“ 

у Брусу, уз учешће 180 такмичара из 20 клубова из Бугарске и Србије, 

такмичари џудо клуба „Крушевац“ су освојили 6 медаља: у категорији 

полетараца, Павловић Петар и Чапаковић Јован су освојили златне медаље, 

док су Павловић Павле и Миљковић Сава освојили сребрне медаље. У 

конкуренцији млађих пионира Лапчевић Стеван је освојио сребрну 

медаљу, док је у конкуренцији старијих пионирки Васић Нина освојила 

бронзану медаљу. На слици доле видимо церемонију доделе медаља и 

бескрајни осмех победника Павловић Петра. 
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Павловић Петар на победничком постољу-златна медаља, (2017) 

 

 

 

Освајачи медаља на међународном рурниру у Брусу, (2017) 

С лева: Васић Нина, Чапаковић Јован, Павловић Петар, Павловић Павле, Миљковић 

Сава и Лапчевић Стеван.  
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Старије узрасне категорије су 

такође оствариле леп успех на 

међународном купу ,,Сребрно 

језеро 2017“ у Великом Градишту. 

У конкуренцији 400 такмичара из 

Румуније, Македоније, Босне и 

Херцеговине, Републике Српске и 

Србије, наши такмичари,  Бучић 

Немања у категорији јуниора и 

Бахтијаревић Никола у категорији 

кадета су освојили сребрне 

медаље  

                                                       Бахтијаревић Никола и Бучић Немања                              

 

 

Почетак тренинга старије групе, (2017) 

С лева: Бучић Немања, Миленковић Ђорђе, Милошевић Иван, Бахтијаревић Никола, 

Миљковић Александар, Матић Владан, Думић Урош, Атанасковић Павле, Стевовић 

Никола, Веслигај Младен, Попадић Иван, Илић Јелена 
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Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2017. години  

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Бахтијаревић Никола Алексинац Ц.Србија кадети +90 2 

 

2 0 1 8 . 

Полагање за појасеве је одржано 04.02.2018. године. 

За жути појас су положили: 

Арсић Арсеније, Бацић Николина, Драгичевић Дуња, Драгичевић Лола, 

Живић Никола, Кашиковић Милутин, Кондић Никола, Лапчевић Стеван, 

Миладиновић Лазар, Миловановић Вељко, Миловановић Душан, 

Милојковић Душан, Минић Тадија, Момчиловић Вукашин, Симовић 

Бранко, Стевановић Јана, Стевковић Душан, Томић Немања, Томић 

Страхиња, Чапаковић Јован, Шћепановић Димитрије. 

За наранџасти појас су положили: 

Васић Нина, Веслигај Младен, Вуковић Петар, Думић Урош, Крапчевић 

Звонимир, Решетар Андреј. 

За зелени појас су положили: 

Миљковић Александар, Попадић Душан, Томић Мирослав. 

Након дужег времена, поново пишући ову књигу, могу да напишем 

реченицу коју сте често могли прочитатаи у извештајима о раду клуба од 

1980. до негде 1985. године, а то је „по први пут“. Наиме, по први пут у 

историји клуба смо освојили неку од медаља на ветеранском такмичењу. 

Учинио је то Живојиновић Милан освојивши сребрну медаљу на 

ветеранском турниру који се одржавао у склопу меморијалног џудо 

турнира „Милић Рашовић Миго“ у Београду. 
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Диплома и медаља са ветеранског турнира, (2018) 

 

                  

                 Живојиновић Милан, (2021) 

Живојиновић Милан је рођен 27. 

05.1963. године у Крушевцу. 

Основну школу „Драгомир 

Марковић“ и средњу медицинску 

је завршио у Крушевцу. Џудо је 

почео да вежмба 1979. године. 

Постизао је запажене такмичарске 

резултате, али оно што је много 

значајније од тих резултата је 

његова посвећеност и његов, 

слободно могу рећи, изузетан 

допринос животу, раду и опстанку 

клуба свих ових година. У клубу је без прекида од уписа 1979. године па 

до данашњих  дана. За све то време је радио буквално све што би му се 

поверило. Био је тренер, члан управног одбора, надзорног одбора, 

дисциплинске комисије, вођа пута на такмичењима, учесник у 

организацији клупских турнира и још много тога, да не набрајам, јер би ми 

за то требало доста времена и простора на овим страницама. Заједно са 

братом Душаном је обављао тренерски посао и поднео највећи терет 

тешког времена деведесетих година. Када је 2017. године Душан отишао за 

Кину, без тренутка премишљања је пристао да се заједно са Јовановић 

Немањом поново прихвати тренерског посла. Милан је иначе и кроз свој 
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приватни живот дао велики допринос историји џудо клуба. Наиме, он је 

отац двоје деце, ћерке Оливере и сина Младена и обоје су били одлични 

џудисти коији су својим радом и резултатима оставили значајан траг у 

историји клуба. Највећи део радне каријере Милан је провео у МУП-у 

Србије као ватрогасац. За изузетну пожртвованост и храброст на послу, 

2012. године је одликован медаљом за храброст. Пензионисао се 2021. 

године. И даље је активан у клубу и помаже када и где затреба. Тренутно 

води старију групу џудиста рекреативаца. 

Такође, по први пут ове године џудо савез Србије је организовао првенство 

              
            Немања за време извођења кате 

државе у извођењу ката, о чему је 

на свом званичном сајту известила 

комисија за џудо кате при 

Светској Џудо Федерацији (IJF 

Judo Kata Commission). Првенство 

је одржано у Нишу и на њему је 

учествовао и наш такмичар Бучић 

Немања, остваривши леп успех 

освајањем бронзане медаље

Учесници овог шампината су имали изузетну част да им медаље додели 

наш прослављени џудиста и велики шампион, између осталог и освајач 

бронзане медаље на Олимпијским игрма 1976. године у Монтреалу, Славко 

Обадов.

           Освајачи медаља са Обадов Славком, Бучић Немања други с десна, (2018) 
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Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2018. години  

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Бахтијаревић Никола Ниш Ц.Србија кадети +90 2 

2. Вучковић Вељко Бор Ц.Србија м.пионири 50 2 

3. Буковац Лазар Бор Ц.Србија м.понири +66 1 

 

2 0 1 9 . 

У животу памтимо две врсте догађаја, лепе и ружне. Они безлични и 

неважни се забораве као да се никада нису ни десили. За памћење лепих 

догађаја не треба неко посебно објашњење, јер је оно логично само по 

себи. Али зашто онда памтимо ружне? Два су најчешћа разлога. Један је 

као опомена да се никада не заборави неко или нешто што представља зло 

и несрећу, а други је да заувек у сећању остану добри људи вредни свог 

људског имена. 

Ова 2019. је требало да остане упамћена по величанственом јубилеју, 

педесет година од оснивања клуба. На жалост, већина нас одраслих ће 

памтити ову годину по једном тужном догађају. Изненада у 59. години 

живота је преминуо члан председништва Николић Милован – Мики. Био је 

то велики губитак за све у клубу, а за мене лично, права трагедија. Нас 

двојицу је везивало нешто много више од пријатељства. Он је био моја 

породица, мој брат и тако смо се и ословљавали. У клубу је био од почетка 

нашег познанства, давне 1992. године, па све до своје смрти. Био је 

оперативац кавог никада у свом животу нисам видео. Није постојао 

проблем за који он није имао решење, а најфасцинантнија ми је била 

брзина којом је он налазио та решења. Дешавало се да, разговарајући о 

неком проблему, или једноставно о послу који је требало да урадимо, ја 

буквално још нисам завршио реченицу, када је он већ имао идеју како то 

да изведемо. Био је то човек невероватне енергије који је живео, како се то 

каже, 200 на сат. Сада када размишљам о њему, мислим да је и начин на 

који отишао с овог света, био једини логичан и могућ. Инфаркт га је 

покосио на радном месту 11.02.2019. године. Члан председништва је био 

од 2002. године па све до смрти. Свој највећи доприонос је дао у 
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организацији свих Видовданских турнира, без чије помоћи се вероватно 

никада не би ни организовали.  

                

Николић Милован-Мики је 

рођен 01.01.1960. године. Прва 

четири разреда основне школе је 

похађао  у селу Гари, а остале 

разреде у ОШ „Вук Караџић“ у 

Крушевцу, где је завршио и 

средњу трговачку школу. Сходно 

свом темпераменту, радио је све и 

свашта, од конобарисања, преко 

хемијске индустрије до приватног 

бизниса у виду власника бутика. У 

браку са супругом Горданом имао је две ћерке, старију Тању и млађу 

Сању. И као што сам рекао на почетку овог пасуса, понекад морамо да се 

сећамо и ружних догађаја, како би нама драги људи живели кроз наша 

сећања. Надам се да ће овај кратки осврт на Микија и његов живот 

допринети да никада не буде заборављен. 

Цео овај догађај је допринео, уз нараво гомилу неких других проблема, да 

донесемо одлуку о одлагању обележавања јубилеја клуба за годину дана. 

Веровао сам да ће до тада и ова књига бити готова па да објединимо њену 

промоцију са прославом јубилеја. Али како то често бива, наши планови не 

зависе само од нас. Десила се 2020. година, десила се пандемија вируса 

ковид 19, десило се светско лудило, а нама у клубу, као уосталом и целом 

свету, остаје да сачекамо боља времена за реализацију неких планова. Док 

то време не стигне, остаје нам, као уосталом и свих ових педесет година, да 

се сналазимо и да трајемо, како бисмо омогућили неким генерацијама, које 

се можда још нису ни родиле, да прославе 100 година постојања клуба.   

За жути појас су положили: 

 Илчић Александар, Петровић Петар. 

За наранџасти појас су положили: 

Арсић Арсеније, Драгичевић Лола, Живић Никола, Милојковић Душан, 

Чапаковић Јован. 
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За зелени појас је положио: 

Велигај Младен. 

Што се тиче такмичења, то су махом била учешћа на турнирима за млађе 

категорије. Неколико даровитих пионира се опробало и званичним 

првенствима, а највише успеха је имао Вучковић Вељко.  

                                                                                                                                                 

 

Вучковић Вељко, рођен 

27.06.2007. у Крушевцу, ученик 

ОШ ,,Доситеј Обрадовић“ у истом 

граду. Џудоом се бави од своје 

шесте године. Такмичи се активно 

од 2016. године и до сада је 

остварио одличне резултате од 

којих се као најзначајнији издваја 

сребрна медаља на Првенству 

Србије 2019. године

Поред тога, Вељко је вишеструки првак Ценралне Србије и важи за једног 

од најбољих џудиста у том делу државе. Истакао се и завидним 

резултатима на бројним интернационалним такмичењима. 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2019. години  

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Живић Никола Ниш Ц.Србија м.пионири 30 2 

2. Вучковић Вељко Ниш Ц.Србија м.пионири 55 1 

3. Вучковић Вељко Београд Србија м.пионири 55 2 

 

2 0 2 0 . 

На почетку године смо одржали планирано полагање за појасеве и то је за 

ту годину била уједно и једина активност коју смо реализовали у 

планираном термину. Све остало је зависило од епидемијских мера које је 

доносила влада Србије. Услед забрана окупљања најчешће није било 

тренинга као ни такмичења. У таквој једној ситуацији 

Полагање за појасеве је одржано 25.01.2020. године. 
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За жути појас су положили: 

Вељковић Алекса, Вучковић Ива, Гајић Никола, Димитровски Лука, 

Живић Лука, Илчић Лав, Јанковић Матеја, Лукић Алекса, Лукић Дамјан, 

Марјановић Матеја. 

За наранџасти појас су положили: 

Драгичевић Дуња, Илчић Александар, Петровић Петар. 

За зелени појас су положили: 

Арсић Арсеније, Драгичевић Лола, Живић Никола, Милојковић Душан, 

Решетар Андреј, Чапаковић Јован. 

За плави појас је положио: 

Буковац Лазар, Веслигај Младен, Вучковић Вељко, Миљковић Сава. 

 

Сви учесници полагања за појасеве, (2020) 

Први ред стоје: Арсић Арсеније, Бучић Немања, Јовановић Немања, Тоскић Драган, 

Живојиновић Милан, Миљковић Александар, Веслигај Младен, Васиљевић Саша, Илчић 

Александар 

Средњи ред с лева: Вучковић Вељко, Миљковић Сава, Чапаковић Јован, Милојковић 

Душан, Решетар Андреј, Вељковић Алекса, Живић Лука, Јанковић Матеја, Лукић 

Алекса 

Клече с лева: Живић Никола, Драгићевић Лола, Петровић Петар, Лукић Дамјан, 

Драгићевић Дуња, Вучковић Ива, Илчић Лав, Гајић Никола, Димитровски Лука, 

Марјановић Матеја  
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Најмлађи чланови са председником Тоскић Драганом, (2020) 

С лева: Драгићевић Лола, Драгићевић Дуња, Вучковић Ива. 

 

У склопу својих радних обавеза на 

Факултету за спорт и физичко 

васпитање, где спада и 

публицистичка делатност, као 

редовни професор на предмету 

Џудо и самоодбрана, заједно са 

Тоскић Лазаром сам написао  

књигу под називом „Џудо и 

самоодбрана“. Рукопис је од 

стране рецензионе комисије 

оцењен, а од стране Научно-

наставног већа Факултета за спорт 

и физичко васпитање одобрен за 

употребу као Универзитетски 

уџбеник. Будући да је уџбеник 

поред студената намењен и једној 

широј популацији, у коју спадају и 

џудисти почетници, поклонио сам 

200 примерака клубу.  

      

                          Корице уџбеника
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            Прва страна уџбеника                                  Последња страна уџбеника 

 

Крајем године, тачније 21.12.2020. је одржана Скупштина клуба на којој су 

између осталог изабрани и нови органи клуба. У Управни одбор су 

изабрани: 

Тоскић Драган-председник, Урошевић Божидар-потпреседник, 

Раденковић Ивица, Башић Слободан, Мијатовић Саша, Николић 

Александар и Тоскић Лазар. 

У надзорни одбор су изабрани: 

Бучић Раица- председник, Живојиновић Милан и Станковић Милен. 

Као и пртходних година, или боље речено деценија, приликом овог избора 

руководства смо се држали давно зацртаног, нашег неписаног правила, да 

нам већину чланова руководства чине бивши џудисти или стручњаци из 

области физичког васпитања и спорта. Овога пута смо отишли корак даље, 

тако да су нам свих десет чланова управног и надзорног одбора или бивши 

џудисти или стручњаци из области физичког васпитања и спорта. Са 

поносом можемо да кажемо да наш стручни штаб у потпуности одговара 



 

 

208 
 

свом називу, јер га чине два доктора наука из области физичке културе и 

васпитања, четири професора физичког васпитања и спорта и два 

оперативна тренера џудо спорта. 

Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2020. години  

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Јанковић Матеја Брус Ц.Србија с. дечаци 73 2 

2. Буковац Лазар Брус Ц.Србија с.дечаци +73 1 

 

2 0 2 1 . 

Ова 2021. година се није много разликовала од претходне. Корона вирус је 

и даље била доминантна тема у свим сферама живота и нешто што је 

диктирало обим већине активности, па тако и активност нашег клуба. 

Тренинзи и такмичења су се одржавала у складу са епидемиолошким 

мерама које је доносила Влада Републике Србије, а то је подразумевало 

честе прекиде тренирања као и непланирана одлагања такмичења. 

Тренинге смо одржавали на две локације; у бившем ђачком клубу основне 

школе „Доситеј Обрадовић“ и у малој импровизованој сали на затвореним 

базенима. 

 

           

  Бивши ђачки клуб ОШ „Доситеј Обрадовић“           Мала сала на затвореним базенима 
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Оно што нам је уз вирус корону у негативном смислу обележило ову 

годину је био проблем са тренерима. Оба тренера су због својих приватних 

обавеза и посла често морала, понекад и у дужем периоду, да одсуствују са 

тренинга, па смо их ја и неколико старијих чланова мењали, када и колико 

су нам то дозвољавале наше радне обавезе. Наравно да то није било 

дугорочно решење, па смо се сви у клубу фокусирали на решавање овог 

проблема. Свесни смо били да то неће бити баш једноставно, јер нити се 

тренер може направити преко ноћи, нити је џудо спорт где ће десетине 

њих на наш позив одмах потрчати да за неку симболичну надокнаду раде 

један изузетно тежак и одговоран посао, као што је рад са децом. А онда, 

као и много пута у ових 52 године, када баш и нисмо близу неког решења, 

срећа нас погледа и проблем буде решен. И овај пут као и давне 1994. 

године, срећа се звала Живојиновић Душан-Кид. Душан је, као што сам то 

у претходном делу овог поглавља рекао, 2017. године отишао у Кину да 

предаје енглески језик. Појавом пандемије корона вируса, накратко се 

враћа у Србију, да би затим отишао на Тајланд где је такође предавао 

енглески језик. Сво ово време сам био са њим у контакту и ни у једном 

моменту ми није наговестио да постоји могућност његовог повратка, тако 

да сам најблаже речено био пријатно изненађен када се у октобру ове 

године појавио код мене и рекао ми да се трајно вратио у Србију. Наравно 

да ми је јасно да то „трајно“ код Душана значи до неког првог новог 

животног изазова, али као и сваки поклон, а ово јесте поклон, с обзиром у 

какву смо незавидну ситуацију доспели, прихватио сам га са највећим 

задовољством. Подразумева се да је Душан одмах и без икаквих услова 

почео са радом у клубу. Ми ћемо наравно и даље по опробаном рецепту. 

Данас смо проблем решили, за сутра-видећемо. Можда ће се некоме ово 

учинити мало неозбиљним, па зато да ипак мало детаљније појасним ово 

„сутра-видећемо“. „Сутра–видећемо“ значи да ћемо сви који смо на било 

који начин везани за клуб, а везани смо искључиво љубављу према овом 

спорту и овом клубу, дати све од себе да овај клуб и даље траје као што је 

трајао претходних 52 године. Наш циљ је скроман, као што је и одувек био, 

уз максималну посвећеност и максималан рад дочекати сутра, а ако и то 

није довољно, па видећемо. Уздамо се у ону малу помоћ од негде што се 

зове срећа, тек толико да уз мали, мали додир, тас превагне на нашу страну 

и ми наставимо да трајемо. 
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Пласман такмичара џудо клуба „Крушевац“ на званичним 

такмичењима у 2021. години  

Бр. Презиме и Име Место Ранг Узраст кг. пл. 

1. Илчић Лав Ниш Ц.Србија полетарци 38 3 

2. Вучковић Вељко Ниш Ц.Србија с.дечаци 60 1 

На крају овог поглавља у коме сам представио клуб под мојим 

руководством као председником клуба, а то је период дуг 24 године, 

неколико реченица из личне биографије, будући да сам на тај начин  

представио свих шест својих претходника. 

Т о с к и ћ  Д р а г а н 

                
Седми председник 

Рођен сам 27.03.1955. године у Будиловини, селу на обронцима Копаоника 

у општини Брус. Основно образовање сам стицао у Задру и Крушевцу, 

Тачније до другог полугодишта осмог разреда у ОШ „Петар Прерадовић“ у 

Задру, а друго полугодиште осмог разреда у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у 

Крушевцу. Средње образовање сам стицао у Гимназији и ТШЦ „Вељко 

Влаховић“ у Крушевцу. Дипломирао сам на групи за физичко васпитање 

Филозофског факултета у Нишу и стекао назив професора физичког 

васпитања. Магистрирао сам на Факултету за физичку културу 

Универзитета у Приштини, где сам и докторирао, поставши тако доктор 

наука из области физичке културе. Од 1975. до 1982. сам волонтерски, без 

икакве надокнаде, радио као тренер у џудо клубу „Крушевац“, 
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издржавајући се радом у разним фабрикама попут Фабрике уља, 

Електроуниверзала и Топлане. Од 1982. године се посвећујем искључиво 

раду у клубу, радећи на уговор. Професонални уговор са клубом заснивам 

1987. године и у њему на месту тренера остајем до 1992. године када 

прелазим на Факултет за физичку културу Универзитета у Приштини где 

сам провео 30 година, а где и данас радим као редовни професор на 

предмету „Џудо и самоодбрана“. О резултатима мог рада као председника 

клуба све је речено у претходним поглављима, тако да нема потребе да 

вршим неко сумирање тог рада. Једино што ћу још написати на крају овог 

поглавља, а и ове књиге, је одговор на питање које су ми задњих година 

често постављали. Шта сматрам својим највећим професионалним 

успехом, узевши у обзир све периоде, од времена такмичара, преко 

времена тренера, па до времена председника? Мој највећи успех је 

фотографија доле која говори више од било којих речи. Ја у кимону на 

полагању за појасеве одржаном 19.02.2022. године. Преживели смо и 

опстали, више од пола века. Заједно, џудо клуб и ја. 

 

 

1. Урошевић Божидар, 2. Бучић Рајица, 3. Бучић Немања, 4. Симоновић Горан, 5. 

Веслигај Младен, 6. Тоскић Драган, 7. Миљковић Александар, 8. Илчић Александар, 9. 

Симовић Бранко, 10. Николић Игор, 11. Алексић Немања, 12. Живојиновић Душан. 13. 

Живојиновић Милан, 14. Живојиновић Младен, 15. Миљковић Сава, 16. Димитријевић 

Ђорђе, 17. Ђаловић Милица, 18. Ђаловић Марта, 19. Чехић Ивона, 20. Ивковић Милица, 

21. Савовић Душан, 22. Петровић Вељко, 23. Димитријевић Марио, 24. Минић 

Страхиња, 25. Буковац Тадија, 26. Буковац Нађа, 27. Марковић Урош, 28. 

Милосављевић Јанко, 29. Стојковић Вељко, 30. Судимац Дамјан, 31. Судимац Неда, 32. 

Кашиковић Војин, 33. Илчић Лав, 34. Тасић Новак, 35. Судимац Димитрије, 36. 

Нешовић Вук, 37. Стевовић Андреј 
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Р    Е    З    И    М    Е 

Овај резиме пишем крајем фебруара 2022. године и он представља 

завршетак ове књиге. Верујем да ће у 2022. години угледати светло дана у 

штампаном облику и уз неку пригодну промоцију. Шта рећи на крају? 

Покушао сам да на основу оно мало докумената које сам добио 1977. 

године када сам преузео вођење клуба, затим званичних извештаја са 

такмичења од 1980. године, па на даље, новинских записа, фотографија, 

разговора и консултација са актерима одређених периода и сопственог 

сећања, што је могуће веродостојније представим историјски развој Клуба 

за џудо и сродне спортове „КРУШЕВАЦ“ из Крушевца. Време и 

реакције читалаца ће показати да ли сам и колико у томе успео. Знам да ће 

бити незадовољних критичара и управо од њих очекујем да уз њихову 

помоћ, уз аргументоване исправке које чине документа, фотографије, 

дипломе, медаље, новински записи и слично, врло брзо у блиској 

будућности објавимо допуњено издање ове књиге, које ће још боље и 

веродостојније приказати живот клуба који траје ево сада већ пуних 52 

године. Колико је ово велики јубилеј, биће јасније ако читаоце ове књиге 

подсетим да су први џудо клуб у Србији су основали браћа Светислав и 

Љубомир Ивановић 1953. и то не као самосталан клуб, већ при 

тешкоатлетском клубу „Партизан“. Значи само 16 година после најстаријег 

клуба у Србији је основан наш клуб и зато са поносом можемо да кажемо 

да ми представљамо и историју српског џудоа, те зато у том контексту ова 

књига још више добија на значају. 

Желим и верујем да ће се и у будућности наћи неко ко неће дозволити 

да тадашње време, људи и догађаји тог времена буду заборављени.  

Желим и верујем да ће ова књига бити само први део приче о клубу 

који ће још дуго трајати и да ће наставак те приче бити везан за неки 

јубилеј као што је овај. 

 

 

 

 




